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Milí kolegovia, rodičia, milí žiaci,  

želám vám, aby nový školský rok bol plný zaujímavých podujatí, projektov, aktivít, ale aj nových priateľstiev. 

Najviac zo všetkého si ale želám, aby sme všetci zostali zdraví. Mojím posledným úprimným prianím je, aby 

naša škola bola nielen úspešnou výchovno-vzdelávacou inštitúciou, ale stala sa nám všetkým miestom, ktoré 

zostane hlboko v našom srdci nielen počas rokov štúdia, ale ešte dlho po jeho ukončení.  

Latinské príslovie hovorí „Verba movent, exempla trahunt – Slová hýbu, príklady priťahujú“.  

Želám nám všetkým, aby sme si v novom školskom roku 2021/2022 boli navzájom inšpiráciou, oporou 

a vzájomným povzbudením.                                                       PhDr. Janka Gabaľová, PhD., riaditeľka školy 

 

 

http://www.szsba.sk/
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Milí žiaci a kolegovia, 
 

Vianoce – pojem, ktorého význam pozná 

každý, a každý si zároveň s týmto pojmom 

spája aj „svoje“ pocity.  

Všeobecne je pre väčšinu z nás obraz 

Vianoc spojený so zimou.  Zimou s krásne 

bielou snehovou perinou, so stromčekom, 

darčekmi, stolom plným dobrôt, ktoré majú 

výsadné právo byť súčasťou menu raz za 

rok. K tomuto obrazu patrí aj typická 

vianočná atmosféra – neuchopiteľná, 

neviditeľná, no pritom jedinečná. 

Atmosféra „človečenstva“, kedy sme 

k sebe milší, láskavejší i pozornejší. Je to 

chvíľa, kedy sme viac ako inokedy ochotní 

načúvať potrebám iných, pomáhať im, ako 

aj  rozdávať...svoj voľný čas a  prejavovať 

úprimný záujem i obdarovávať štipkou 

radosti.  

Ktosi múdry raz povedal, že tie najdrahšie 

dary sú zadarmo. Skúsme si teda pod 

vianočný stromček navzájom darovať to,  

čo nás nič nestojí, a tak veľmi nás 

obohatí...porozumenie, toleranciu, 

ústretovosť, vzájomnú úctu... vo vzťahu 

kolega-kolega, ako aj vo vzťahu žiak- žiak, 

či učiteľ- žiak, aby sme prostredníctvom 

týchto darov nemali Vianoce iba do Troch 

kráľov, ale po celý rok. 

Zároveň nám všetkým želám, najmä 

v súčasnej dobe pandémie, pevné zdravie 

ako základný predpoklad pre všetky naše 

želania, šťastie, lásku a rodinnú pohodu.  

 

Prajem krásne a požehnané Vianoce. 

 

             

         PhD. Janka Gabaľová, PhD. 

       riaditeľka 
 

Vážená pani riaditeľka,  členovia manažmentu 

školy, milé kolegyne, kolegovia, žiaci a všetci 

čitatelia časopisu Kyslík. 

 

Doba pandemická a s ňou spojené dištančné 

vzdelávanie nás s tvorbou školského časopisu 

„zahnalo do kúta“.  V živote je najdôležitejšie 

prežiť a úspechom je dožiť sa staroby. Rozhodli 

sme sa, že náš Kyslík prežije a dožije sa aj 

staroby. Aby sme tento jeho aj náš sen splnili 

začali sme robiť všetko pre to, aby sme obnovili 

jeho edíciu. V tomto školskom roku sa „náš“ 

Kyslík dožíva 22 rokov. Narodil sa a svoju 

životnú cestu začal tu na Strečnianskej ulici 

v Petržalke. Jeho starším súrodencom bol časopis 

Dych, ktorý sa narodil ako školský časopis na 

Strednej zdravotníckej škole MUDr. Ivana Hálka 

v Bratislave na Nedbalovej ul. Zakladatelia a 

členovia redakčnej rady oboch časopisov  sú už 

na dôchodku alebo pracujú v zdravotníckych 

zariadeniach a ambulanciách v Bratislave a jej 

okolí. (Iba jediná zo zakladateľov  sa  ešte stále 

podieľa na  tvorbe stránok nášho časopisu a to 

pani asistentka Eva Zemanovičová).  Stránky 

Kyslíka bývalí členovia redakčnej rady čítajú 

dodnes. Ako sa k nim dostanú? No predsa cez 

internet, presne tak ako vy. V printovej podobe 

sme Kyslík prestali vydávať  už pred štyrmi 

rokmi keď sme si naplno uvedomili aké to je 

nákladné a neekologické. V takejto elektronickej 

podobe sa k vydávaniu Kyslíka vraciame znova 

po dvoch rokoch, aby ste na jeho stránkach mali 

zrkadlo života. Života vášho, života našej školy, 

života, ktorý žijeme tu a teraz. 

Určite ste už neraz počuli alebo čítali, že všetci 

sme si strojcami svojho osudu. Sme si aj 

strojcami svojho Kyslíka, aký si ho urobíme, taký 

ho budeme mať, bude vizitkou nás všetkých. 

Bude nádherný a plný zaujímavých príspevkov ak 

ho nimi naplníme. Nie všetky budú možno 

pozitívne, dôležité je aby boli pravdivé, aby nás 

obohatili aby boli spomienkou na náš život 

v škole, ktorá pripravuje ľudí na ich profesijný 

život.  Ukončím svoje riadky citátom, ktorý 

stručne vystihuje to, aký má byť náš časopis, 

vystihuje to, aký má byť náš život aby bol 

naplnený skutkami osožnými pre nás aj pre iných. 

„Krása nie je vždy pravá, rovnako ako pravda nie 

je vždy krásna.“      Za redakčnú radu  

               Anna Faborová 
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            Župné dni 2021 
 

Ani pretrvávajúca pandémia nezabránila tohtoročným 

usporiadateľom veľtrhu stredných škôl, aby zorganizovali už 

desiaty ročník úspešného podujatia Deň župných škôl, ktorý sa 

konal dňa 08. 10. 2021. Spolu s ďalšími päťdesiatimi 

strednými školami sa udalosti zúčastnila aj tá naša. Župné dni 

sa ale od minulých ročníkov líšili tým, že sa konali v 

novootvorenej autobusovej stanici Nivy, ktorá sa stala taktiež 

novým nákupným centrom s množstvom obchodov 

a reštaurácií.  

Podávanie prihlášok na stredné školy sa pre žiakov končiacich 

ročníkov základných škôl pomaly blíži, a preto veľtrh 

pomohol žiakom, ale i rodičom spoznať takmer všetky stredné 

školy v regióne na jednom mieste a uľahčiť im tak výber 

budúceho smerovania. Na župných dňoch mali „základkári“ 

možnosť sa otvorene a úprimne porozprávať so študentami a 

pedagógmi.  Každá škola mala pri svojom stánku nachystaný 

program, aby čo najviac zaujala pozornosť budúcich 

uchádzačov. Počas celej udalosti bolo možné sledovať aj 

prezentácie jednotlivých škôl na pódiu.  

Našu školu na podujatí reprezentovali žiaci z odboru 

diplomovaná všeobecná sestra, asistent výživy,  masér  a 

praktická sestra. Spolu s našimi pedagógmi sa postarali o to, 

aby budúcim uchádzačom čo najviac priblížili štúdium na 

škole. Maséri predviedli rôznorodé techniky regeneračnej, ale i 

uvoľňovacej masáže a sestričky naopak merali tlak a 

ukazovali prvú pomoc na figuríne. Asistenti výživy sa 

postarali o to, aby žiaci neodišli naprázdno. Všetci žiaci  

odboru AV sa podieľali na príprave zdravej desiatej vo forme 

müsli guličiek, ktoré s radosťou žiakom a rodičom rozdávali 

zabalené v darčekových baleniach.  

Dúfame, že záujemcov uvidíme na najbližších prijímacích 

skúškach na našu školu a možno niektorých privítame medzi 

nami v septembri. 

Ema Iványová 

III. AV/MAS  

 

Počas prezentácie našej školy v nákupnom centre Nivy sa o 

našu prácu a štúdium žiakov v našej škole zaujímali  minister 

školstva Mgr. Branislav Gröhling a župan Mgr. Juraj Droba, 

MA, MBA predseda Bratislavského samosprávneho kraja.  

Na akcii Župné dni som sa zúčastnila prvýkrát, a musím 

povedať, najskôr ako matka ôsmaka, že to bola výborná akcia, 

ktorá celkom iste pomohla nerozhodným žiakom základných 

škôl, minimálne zorientovať sa v tom, čo by po skončení 

základnej školy chceli profesionálne obiť, kde by sa chceli ako 

odborníci uplatniť. No a pre tých žiakov základných škôl, ktorí 

už boli rozhodnutí, to bola možnosť utvrdiť sa vo svojom 

výbere budúceho štúdia/povolania. Pre rodičov to bola 

príležitosť získať/overiť si informácie o škole, čo v konečnom 
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dôsledku im pomohlo usmerniť rozhodnutie svojich detí. Ako učiteľka musím povedať, že každá škola,  

ktoré sa tejto akcie zúčastnila, chcela ponúknuť maximum. 

Samozrejme ani naša Stredná zdravotnícka na 

Strečnianskej20 nebola výnimkou. Záujemcom – žiakom a aj 

ich rodičom – sme sa nielen my učitelia, ale aj naši žiaci 

snažili odpovedať na všetky zvedavé otázky. 

Z mojich postrehov 

sa záujemcovia 

o štúdiu, (žiaci 

základných škôl) 

usilovali získať 

informácie „z prvej 

ruky“ – teda od žiakov 

našej školy. Určite im 

rozhovor s nimi bol 

bližší ako s dospelákom 

a ešte učiteľom. 

   Prezentácia bola 

perfektným prierezom 

všetkého, čo naša škola 

ponúka – od odborov, cez 

prijímacie skúšky, štúdium 

na škole, ale ponúkli sme aj možnosti uplatnenia v praxi, či 

možnosti ďalšieho vzdelávania. Nezabudli sme vyzdvihnúť 

naše super novinky a TOP BENEFITY – nové učebne pre 

študijné odbory asistent výživy a masér  program Anatomyca 

- vynikajúcu učebnú pomôcku pri vyučovaní  

odborného predmetu anatómie 

a fyziológie človeka, či modernú 

odbornú učebňu i pre praktické 

sestry. Podnetné boli tiež 

informácie o školiacich 

pracoviskách, kde sa realizuje 

praktické vyučovanie a kde 

vlastne dochádza k spojeniu 

teórie s praxou. Verím, že obe 

formy prezentácie školy 

(power-pointová aj osobná) 

pomohli mnohým žiakom 

rozhodnúť sa pre štúdium na 

našej škole. 

Ing. Janka Trebulová 

 

 

Našu prvú veľkú akciu Halloween sme zvládli skvele a to aj 

vďaka Vám milí žiaci. 

A preto Vám, aj touto cestou, chceme ešte raz poďakovať za 

Vašu účasť. 

Halloweenom však ani zďaleka nekončíme. Prichádzajú 

najkrajšie sviatky v roku a preto sme sa rozhodli pokračovať 

v tradícii výroby Adventných vencov. Už teraz sa na celú 

akciu veľmi tešíme a verím, že sa spoločne, napriek určitým 

obmedzeniam, zabavíme. Výherné vence budú vystavené 

v budove školy, aby boli neustále na očiach. Súčasťou 

programu bude aj Mikuláš, anjel no a pre nezbedných 

študentov aj nejaký ten čert.  

 

 

Cez Vianoce si spoločne oddýchneme a načerpáme nové 

sily, aby sme rok 2022 odštartovali vo veľkom štýle.   

S pozitívnym myslením a úsmevom na tvári, lebo inak to 

v našej ŽŠR ani nevieme.  

Vo februári nás čaká sviatok zaľúbených, kde nesmie chýbať 

Valentínska pošta. Vďaka nej budete môcť potešiť Vášho 

srdca šampióna alebo šampiónku a urobiť jej tak o niečo 

krajší deň. A aby toho sladkého nebolo málo, pripravili sme si 

pre Vás aj sladké prekvapenie.  

V máji máme deň sestier!! Whuuu! Verím, že nám výživári 

a maséri odpustia, keď upustíme uzdu našej fantázii.  

Okrem iného sme vytvorili aj Instagramovú stránku, kde 

budeme postupne zverejňovať informácie o všetkých 

plánovaných akciách ale aj niečo o našich členoch, aby ste 

vedeli, kto stojí za celou tou námahou. V rámci tejto stránky 

zsr_zdravotka budete mať možnosť poslať nám, 

prostredníctvom aplikácie Tellme, aj Vaše námety na 

program a aktivity, ktoré by ste v našej škole uvítali. Sme 

otvorení akémukoľvek nápadu tak šup šup píšte nám.  

Verím, že všetko spoločne zvládneme a vytvoríme si tak 

príjemnú atmosféru, aby sme aspoň na malý moment zabudli 

na všetko okolo nás.  

 

Vaša Žiacka školská rada 
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Volám sa Mária Urbanová,  

....čo stručne povedať o sebe? - milujem hory- 

pochádzam spod Tatier, rada čítam- klasickú literatúru, 

milujem operu, balet, koncerty. Mam rada starinky- 

starožitnosti, a musím priznať a pochváliť sa- že mam 

dvoch skvelých synov. Tak, ako mam rada prácu, ktorú 

som začala robiť teraz v škole so žiačkami, našla som 

sa naozaj v práci sestry, ktorú robím už viac, ako 30 

rokov. Práca pri pacientoch mi dáva uspokojenie duše a 

preto by som to všetko chcela odovzdať mladým 

ľuďom, z ktorých snáď raz budú tiež skvele sestry, plne 

lásky, pokory a ochoty pomáhať. 

  

Od septembra 2021 je nás viac 
 

Od septembra tohto školského roka sa počet tried v žiakov škole zvýšil. K vyššiemu počtu žiakov je potrebný aj vyšší počet učiteľov 

a tak medzi nás prišli noví interní aj externí zamestnanci, aby vám pomohli na vašej ceste za vzdelaním. 

Niektorí o sebe napísali niekoľko riadkov a priložili fotografie, ktoré ich vystihujú a tým nám umožnili dozvedieť sa o nich viac. 

Niektorí ešte stále zostávajú zahalení, nechávajú si zatiaľ svoje tajomstvo pre seba, možno nám napíšu nabudúce, možno ich 

spoznáme len na základe osobného kontaktu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Dobrý deň, milí kolegovia, milí žiaci, čitatelia školského časopisu 
 

                         V oblasti pedagogiky ani v oblasti ličebnej výživy nie som žiadny nováčik,  

                             no som   nováčik v našej škole. Pracujem v nej od septembra tohto 

                         školského roka. Dovoľte miaby som sa v skratke predstavila. 

Po ukončení štúdia na SZŠ na Záhradníckej obor diétna sestra som pracovala 23 rokov ako vedúca oddelenia liečebnej výživy. Na 

podnet mojej terajšej kolegyne som sa dala nahovoriť na prácu pedagóga, aj keď som od malička tvrdila, že nikdy nebudem pedagóg 

pretože moji starí rodičia boli učitelia a taktiež aj štyria otcovi súrodenci. Aj keď som tvrdila že to nechcem robiť predsa ma táto práca 

napĺňa, čo je dôkazom toho, že aj keď som rok na dôchodku vrátila som sa k tomuto povolaniu. Od roku 2020 sa venujem 

pedagogickej práci na plno. V roku 2005 som ukončila UKF v Nitre. Pracovala som určité obdobie v SH HaGMA a na SZŠ 

Záhradnícka. Počas pedagogickej činnosti na súkromnej hotelovej akadémií som spolupracovala so Slovenskou televíziou 

v Bratislave  pri tvorbe programov o varení. Som spoluautorkou odbornej učebnice na našom študijnom odbore. Čo očakávam od 

svojich študentov? Predovšetkým záujem o štúdiu a kreativitu. 

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov s dobrým a zdraviu prospešným jedlom vám praje Zlata Ondrejová  

odborná učiteľka v študijnom odbore asistent výživy. 
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Od septembra tohto školského roka som sa stala vašou kolegyňou a učiteľkou, verím 

tomu, že aj kamarátkou. Volám sa Alena Gelčinská. 

Prichádzam k vám z kraja, ktorý láka mnohých v lete aj zime nielen svojimi 

kultúrnymi pamiatkami, ale aj prírodnými krásami. Pri pohľade z okna sa môžem 

o tom denne presvedčiť. A pokiaľ situácia dovolí, veľmi rada vás pozvem na exkurziu 

do nášho severného kraja. Možno by ste  si „moji nemčinári“, s ktorými sa stretávam 

počas vyučovania,  radi vypočuli v rámci exkurzie Oravského hradu niečo v nemčine 

a tým doplnili a obohatili svoje znalosti v tomto predmete.        

        

Od jari do jesene veľa času venujem záhradke, ktorá ma vie vždy odmeniť, alebo aj 

príjemne prekvapiť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príroda, ktorá nás obklopuje mi poskytuje počas roka veľa možností  

 k tráveniu voľného času s rodinou športovými aktivitami. 

 

A keďže máme krásny predvianočný čas, prajem Vám 

aby ste ho prežili  v príjemnej atmosfére s nami a s Vašimi priateľmi.  
Mgr. Alena Gelčinská 

 

Milí čitatelia a všetci priaznivci časopisu Kyslík, 

od začiatku školského roka 2020/21 som sa  stal vašim učiteľom 

a kolegom. Dovoľte mi aby som vám toho o sebe povedal viac 

a predstavil sa vám. Volám sa Matej Kimlička. V minulosti som 

už učil na stredných školách (aj základných) v Bratislavskom kraji 

(napr. Gymnázium Bilíkova, L. Sáru, OA Račianska, ZŠ 

Riazanská) predmet „informatika“, resp. obsahovo to isté s inými 

názvami predmetov a na ZŠ Riazanská aj predmet „fyzika“. 

Okrem toho som pracoval aj ako IT technik, IT operátor, DTP 

grafik. Baví ma aj aj, to znamená aj práca s technikou no v škole 

je plus, že som v interakcii so žiakmi. Pracujem s nimi (nie sú tu 

len kolegovia z kancelárie). Pochádzam z Bratislavy. SZŠ 

Strečnianska som si vybral preto, lebo ide o školu so zaujímavým 

zameraním. Jej poloha je pre mňa výhodná, no najmä pracujem 

s vekovou kategóriou žiakov, ktorá mi najviac vyhovuje (15-25 

rokov).Okrem práce, ktorá ma baví mám aj svoje záľuby. Všetkých a teda aj mňa zaskočila pandémia, ktorá ma v ich 

realizácii trochu obmedzila. Baví ma hudba (rád chodím na koncerty), výtvarné umenie (najmä fotografia). Fotím  

aj aktívne (uprednostňujem urobiť dobrú fotku, nie úpravy, koláže – tomu sa snažím vyhýbať). Potom ma baví šport 

(formula 1, americký futbal, hokej, lyžovanie, futbal...). Aktívne sa venujem plávaniu (top), turistike, pétanque, 

bicyklujem. 

Mám rád Vianoce, jeseň (farebnú, ako bola tento rok). Moje obľúbené jedlá sú plnená paprika a rezeň. Obľúbená farba: 

fialová. Obľúbené zviera: kosatka. Z toho, čo môžem chovať doma: pes. 

Už neviem, čo sem napísať...čo viac o sebe povedať...prajem vám pevné zdravie, úspechy v škole 

a Vianoce na snehu.  
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Opäť sa spolu stretávame v škole. Je to fajn, že sa môžeme 

vidieť a učiť prezenčne. Zo stretnutia s vami na vyučovacích 

hodinách som sa potešila, že aj vy túto skutočnosť vnímate 

pozitívne. Sú to už dva roky, čo bojujeme spolu proti 

COVIDU-19, a snažíme sa každý ako najlepšie vieme 

predchádzať jeho šíreniu dodržiavaním epidemiologických 

opatrení. Pevne verím, že to tak aj zostane, hoci v niektorých 

triedach sa už učí aj 

dištančne, a čísla 

pozitívne 

testovaných už 

začínajú narastať a 

aj nemocnice sa 

plnia covidovími 

pacientami. 

Niektorí ste boli 

zvedaví, a pýtali sa 

ma, ako prebehlo 

testovanie v prvej vlne, 

keď boli nasadení 

zdravotníci do prvej 

línii. Preto som sa 

rozhodla  vám túto 

atmosféru sprítomniť 

mojimi zážitkami z  

účasti na testovaní. 

Víkend, počas ktorého 

prebehlo aj v našej 

mestskej časti Devínska 

Nová Ves celoplošné 

testovanie, bol pre mňa 

jeden z najnevšednejších. Mala 

som ho možnosť zažiť z dvoch hľadísk. Ako testovaná, a aj 

ako tá, čo testuje. Musím konštatovať, že sme neuveriteľne 

húževnatý národ. Táto situácia nás napriek očakávaniam 

mnohých ľudí nerozdelila, ale naopak spojila. Zistila som, že 

ľudí vie zblížiť spoločná bolesť.  

Odberové tímy u nás často tvorili úplne cudzí ľudia. 

V priebehu niekoľkých chvíľ sa však z nás stal tím, ktorému 

záleží na zdraví všetkých ľudí. Situácie, keď musíte úplne 

cudzím ľuďom ukázať svoj strach, zraniteľnosť a svojím 

spôsobom intimitu tým, že im  dovolíte preskúmať ich 

nosohltan pred zrakom ďalších ľudí, je z môjho pohľadu 

nazretie do hrdosti človeka. Snažili sme sa odľahčiť tieto 

chvíle humorom, splniť účel tejto akcie a nikoho nezraniť. 

Nezraniť telo ani dušu. Bolo aj pár momentov, keď som si 

musela vybrať jednu z možností.  

Každý jeden odber som robila podľa svojho najlepšieho 

vedomia a svedomia. Snažila som sa ku každému človeku 

pristupovať tak, akoby bol v ten deň prvý a jediný. Každý nos 

bol iný, každý človek bol iný, a každý jeden si zaslúžil 

individuálny prístup. Napríklad prišiel pán s Downovým 

syndrómom, ktorého priviedla za ruku staručká mama. 

Pohľadom som sľúbila, že jej dieťaťu neublížim. Úsmevom 

aj očami po odbere kričal, aký je hrdý, som mu spontánne 

zatlieskala.  

Cítila som nesmiernu zodpovednosť pri každom dieťati, čo 

sedelo predo mnou. Bolel ma strach v ich očiach. Viem, 

s akým stiahnutým žalúdkom poslala každá mama ku mne to 

svoje dieťa. Tu som bola vždy o kúsok viac matka ako 

zdravotníčka a deti odchádzali hrdé, že to zvládli. Mrzel ma 

smútok v očiach starších ľudí. 

V tomto prípade som sa 

snažila byť o milimeter 

viac vnučkou. Mnohí 

napriek slze v oku 

ďakovali. No niektorí 

bez slova a so 

škaredým pohľadom 

odišli, ale aj to bolo 

v poriadku, chápala 

som ich.  

Celkovo však 

môžem povedať, 

že ľudia boli 

úžasní. Nehádali 

sa, boli trpezliví, 

ohľaduplní, 

láskaví a ľudskí. 

Mnohí nám 

priniesli jedlo, 

maškrty, 

dokonca 

i doma 

upečenú 

bábovku. 

S mojimi tímovými kolegami 

som sa spolu neraz aj zasmiala. Som vďačná za každého 

jedného človeka, ktorý mi prešiel rukami, pretože mi aj 

napriek ťažkých okolností, pri  ktorými sme sa stretli venoval 

kúsok svojej dôvery. Potešili ma známe tváre priateľov, 

manžela, dcéry. Sobota bola pomerne náročná, keďže drvivá 

väčšina sa prišla otestovať práve v tento deň, kedy náš tím 

otestoval skoro 700 ľudí. Nedeľa bola pomerne pokojná. 

Tento konkrétny víkend ma poučil v tom, že náš svet má 

omnoho viac lásky, ohľaduplnosti a ľudskosti, ako som čo 

i len dúfala. Mnoho ľudí spalo veľmi málo a tvrdo „makalo“. 

To ako celoplošné testovanie dopadlo, je v prvom rade 

zásluha miestnych samospráv v spolupráci s dobrovoľnými 

hasičmi, ktorí intenzívne pracovali mnoho dní pred víkendom 

a ešte ďalšie po ňom. Tiež vďaka patrila ozbrojeným silám, 

s ktorými bola chvíľami až rodinná atmosféra, a kolegom 

zdravotníkom, administratívnym pracovníkom 

a dobrovoľníkom. Veľké poďakovanie patrí ľuďom, ktorí 

nám zabezpečili stravu, dobrú náladu alebo akýmkoľvek 

spôsobom nám prejavili spolupatričnosť a mali snahu sa o nás 

postarať.  

Vážim si, že ľudia pochopili to, že sme spolu s nimi na jednej 

lodi. Testovaní aj testujúci. Ďakujem za všetky nové 

priateľstvá, za čas strávený so starými priateľmi, mojej rodine, 
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že rešpektovali moje rozhodnutie a podporili ma. Myslím, že 

na svete sú veci, ktoré sa dajú odložiť, ale tiež veci, ktoré sa 

nedajú urobiť inokedy ako práve teraz... 

A čo dodať na záver? Buďe zdraví, aby ste sa mohli učiť 

v našej škole a stretávať sa so spolužiakmi, čo vám chýbalo 

v prvej  a druhej vlne. Pevne verím, že aj vďaka dôsledným 

dodržiavaním epidemiologických opatrení na našej škole 

dokážeme prispieť k zdraviu našich  študentov, učiteľov ako 

aj pacientov, ktorých ošetrujeme v nemocnici. Veď sme na 

„zdravotke“, a preto náš postoj k upevňovaniu zdravia by 

mali byť príkladom pre ostatných. Prosím, uvedomme si túto 

skutočnosť a zodpovednosť. 

Prajem vám pevné zdravie, ako i túžbu získať čo 

najviac nových poznatkov, vytrvalosť a láskavosť vo 

vašom povolaní. To nech vás sprevádza po celý školský 

rok.  

 

Mgr. Monika Gelenekyová 

učiteľka odborných predmetov 

 

 

 

 

---------------------------------------------- 

Aj takýto ľudia sú medzi nami 

 
Nie je ich veľa, ba častokrát o nich ani nevieme. Sú skromní, 

nenápadní, robia veľa dobra pre nás všetkých. No len málokto 

o nich vie, o ich náročnom pôsobení na tomto svete a medzi 

nami. 

Takouto vzácnou osobnosťou, ktorú Vám chcem predstaviť je 

aj MUDr. Mariana Šterbová. Pracuje už niekoľko rokov na 

záchrannej službe a svoje skúsenosti ponúka aj našim žiakom 

zdravotníckym záchranárom, s ktorými sa stretávame nielen  v 

našej škole, ale aj pri výjazdoch k ľuďom, ktorí sú odkázaní na 

ich pomoc.  

Prácu  pani doktorky si nesmierne vážime a sme hrdí, že takáto 

osobnosť pôsobí  už niekoľko rokov v našich radoch, ako 

externý pedagogický zamestnanec. Vážime si našu spoluprácu 

a  ďakujeme jej za prejavy trpezlivosti,  erudovanosti, 

schopnosti kedykoľvek pomôcť, ako aj za jej ľudský prístup  k 

problémom, ktoré musí riešiť spolu s nami na svojom druhom 

pracovisku v našej škole. 

MUDr. Mariana Šterbová bola v roku 2007 ocenená 

prezidentom SR Ivanom Gašparovičom čestným 

uznaním za najväčší záchranársky čin roka. 

Čestné uznanie zlatý záchranársky kríž  za 

výnimočný prínos pre záchranárstvo jej bol 

udelený v roku 2008, kde bola jednou 

z pomedzi 110 ocenených  záchranárov 

z celého Slovenska. Ministerka zdravotníctva 

SR Andrea  Kalavská s riaditeľom 

Operačného sztrediska ZZS SR Jurajom 

Hrehorčákom ocenili výnimočne 

záchranárske činy na Národnej cene 

záchrannej zdravotnnej služby vo Zvolene 

v roku 2019. 

Národnú cenu za celoživotné dielo 

v záchrannej zdravotnej službe si na 

základe rozhodnutia odbornej poroty 

prevzala lekárka Mariana Šterbová, 

ktorá pôsobí v ZZS desiatky rokov 

a absolvovala stovky výjazdov k pacientom. Porota ocenila jej 

pomoc pri budovaní ZZS i osobné nasadenia v praxi 

a výchopve budúcixh zdravotných záchranárov. 

Najväčším jej ocenením bolo  však tohtoročné pozvanie do 

prezidentskej záhrady, kde sa konalo stretnutie s najvyšším 

predstaviteľom Vatikánu,  so svätým otcom Františkom, ktoré 

pani doktorka opísala slovami: 

 

... moje stretnutie s pápežom ...,  

 

v živote som dostala veľa lásky a dar viery. Tá mi pomáha 

prežiť životné skúšky. Návšteva svätého otca Jána Pavla II. 

v našej krajine  bola pre mňa pracovná. Slúžila som pútnikom, 

ktorí prišli do Bratislavy na stretnutie milosti s pápežom. Aj na 

mňa dopadli čriepky jeho požehnania. 

Pri návšteve svätého  otca Františka, alebo pápeža Františka, 

som dostala odmenu – pozvanie do prezidentskej záhrady. 

Bolo to stretnutie na zamyslenie, rozjímanie o živote a prijatí 

pokory vo svojom živote. Jeho blízkosť Nás prinútila sa 

zamyslieť a vnímať Božiu milosť v našich životoch, 

umocnenie pocitu aké má človek na tomto svete šťastie, že 

môže slobodne pracovať a dávať  so svojej lásky, ktorú dostal 

darom z nebies.  Pokoru sme si asi všetci odniesli z tohto 

stretnutia, lebo bez nej a úcty k životu ani náš život nenaplní 

svoju podstatu. 

MUDr. Mariana Šterbová 
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Erasmus+ na našej škole 
 

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity 

v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu 

počas programového obdobia. Erasmus+ poskytuje granty v 

oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. 

Program dáva príležitosť žiakom odbornej prípravy i 

pedagogickým zamestnancom stráviť obdobie v zahraničí a 

zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.  

 

Naša škola doteraz získala granty na 3 projekty Erasmus+. 

Prvý bol realizovaný v rokoch 2019 – 2020, kedy 10 žiačok 

našej školy zo študijného odboru 

zdravotnícky asistent 

a diplomovaná všeobecná sestra 

sa zúčastnilo 3-týždňovej 

odbornej stáže vo Fakultnej 

nemocnici Brno v Českej 

republike (06. 10. 2019 – 26. 10. 

2019). FN Brno sa stala na 

niekoľko týždňov miestom, kde 

získali predovšetkým pracovné 

skúsenosti, ale aj osobné 

kontakty a priateľstvá. Stali sa 

plnohodnotnými členkami 

zdravotníckych tímov na týchto 

klinikách: Interní kardiologická 

klinika, Neurochirurgická 

klinika, Chirurgická klinika, 

Neurologická klinika a Klinika 

interní, geriatrie a praktického 

lékařství. Vďaka spolupráci so 

zástupkyňou zdravotníckeho 

námestníka pre nelekárskych 

zdravotníckych pracovníkov pani 

Mgr. Ernou Mičudovou sa 

žiačky zúčastnili aj 4-hodinového 

seminára o využití konceptu 

Bazálnej stimulácie 

v ošetrovateľskej starostlivosti 

o pacientov. Mgr. Hedvika Borýsková im sprostredkovala 

základne vedomosti a zručnosti o koncepte Bazálnej 

stimulácii. Žiačky si niektoré prvky Bazálnej stimulácie 

„vyskúšali“ aj na vlastnej koži. 3-týždňová odborná stáž 

obohatila žiačky nielen o odborné vedomosti a zručnosti, ale 

podporila aj ich osobnostný rozvoj a sebavedomie.  

Druhý projekt bol schválený na obdobie 2020 – 2022 a je 

zameraný na pracovné stáže našich odborných učiteľov v 

ošetrovateľstve. Hlavnými aktivitami v projekte sú 7-dňové 

mobility – jobshadowing. V priebehu trvania projektu 10 

vybraných učiteľov navštívi stredné zdravotnícke školy 

v Českej republike (Střední zdravotnická škola v Šumperku, 

Střední zdravotnická škola v Prahe, ulice Ruská 2200/9). Po 

náročných prípravách a dlhodobom odklade kvôli 

pandemickej situácii prvá štvorica našich odborných učiteľov 

– Mgr. Emília Trpíšková, Mgr. Monika Peczová, PhDr. Ľuboš 

Polák a PhDr. Eva Veselská, MPH. – už vycestovala na SZŠ 

do Šumperku (19. september – 24. september 2021). Vrátili sa 

s nadšením a pozitívnymi pracovnými skúsenosťami. 

Tretí projekt Erasmus+ je schválený na obdobie december 

2021 až október 2022. Hlavnou aktivitou projektu bude 

dvojtýždňová odborná stáž opäť 10 vybraných žiakov tretích 

ročníkov študijných odborov asistent výživy, masér 

a praktická sestra vo Fakultní nemocnici Brno v Českej 

republike. Žiakov budeme vyberať na základe prihlášky 

a výberových kritérií už od 15. decembra 2021, preto sledujte 

web a facebook našej školy.  

 

PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD., Mgr. Zlatica Tongelová 

 

 

„Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili 

a žiaci viac pochopili.“ 

Ján Amos Komenský – pedagóg, filozof a spisovateľ 

 

JOBSHADOWING - UČIŤ SA  A VYMIEŇAŤ 

 SI NÁPADY 

 

V rámci projektu ERASMUS+ Euro Mobilita – 

cesta k úspechu III v dňoch  19. – 25. septembra 2021 

sme spolu s kolegami Monikou Peczovou, Evou 

Veselskou a Ľubošom Polákom absolvovali pracovnú 
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cestu do centra severozápadnej Moravy – historického 

mesta Šumperk a navštívili sme miestnu SZŠ na 

Kladskej ulici. 

Po milom privítaní vedením školy a ostatnými pedagogickými 

zamestnancami  sme absolvovali  prehliadku  budovy 

bývalého dominikánskeho kláštora, ktorá bola kompletne 

zreštaurovaná a zmodernizovaná pre potreby školy. 

Táto historická pamiatka má výnimočnú atmosféru a od roku 

1949 je sídlom SZŠ. Je po odbornej aj materiálnej stránke 

veľmi dobre vybavená. 

Hlavným cieľom projektu bola aktualizácia a inovácia 

vyučovacích metód - aplikácia pracovných listov 

v jednotlivých odborných predmetoch, tvorba a analýza 

samostatných úloh , s ktorými žiak príde do kontaktu počas 

práce s pracovnými listami a využívanie IKT. 

V rámci priameho pozorovania  aplikácie modulového 

vyučovania a pracovných listov na jednotlivých hodinách sme 

si s kolegami vymieňali skúsenosti a vzájomne sa inšpirovali. 

Boli sme oboznámení s projektom, ktorý spolufinancovali 

viaceré inštitúcie EU, Operačný program pre 

konkurencieschopnosť a MŠ mládeže a telovýchovy ČR, 

v rámci ktorého vytvorili učiteľky odborných predmetov 

jednotlivé výučbové moduly a k nim príslušné pracovné listy, 

ktoré sú voľne dostupné na  www.szs.sumperk .cz. 

Okrem návštev jednotlivých vyučovacích hodín sme sa 

zúčastnili praktického vyučovania  na vybraných oddeleniach 

v Nemocnici Šumperk a.s., ktorá  výborne spolupracuje so 

SZŠ a hneď pri vstupe na oddelenie bola zverejnená  

informácia, že dané pracovisko je tiež výučbovou základňou . 

Páčili sa nám moderne zariadené vyšetrovne, príjemné 

izby pre pacientov, dostatok pomôcok, priestranné čistiace 

miestnosti, výťah na špinavú bielizeň, vlastná práčovňa, ale 

aj atmosféra na pracoviskách a spolupráca medzi 

zamestnancami a študentami. 

Ďalším pracoviskom  praktického vyučovania , ktoré sme 

navštívili, bol Domov seniorov, ktorý bol umiestnený  

v bývalej bytovke prispôsobenej pre  poskytovanie 

sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti  pre klientov 

veľkého spádového  územia. 

V rámci popoludňajších hodín sme absolvovali vyhliadku 

z radničnej veže, ktorá poskytuje panoramatický výhľad na 

pohorie Jeseníky a ich najvyšší vrch Praded. 

Šumperk sa tiež prezýva malá Viedeň vzhľadom na 

množstvo architektonických skvostov, ktoré boli 

vybudované v čase rozvoja textilného priemyslu 

v 19.storočí. 

Nechvalne známou súčasťou histórie mesta boli tzv. 

čarodejnícke procesy, o ktorých sme sa dozvedeli počas 

prehliadky stálej expozície v Geshaderovom dome. 

Pri záverečnom piatkovom posedení  s českými kolegami 

sme sa v neformálnej atmosfére podelili o svoje skúsenosti 

v rámci našej pedagogickej praxe, poďakovali sme za 

načerpanie nových nápadov a inšpirácií. 

Počas celého pobytu sa nám venovala pani riaditeľka Mgr. 

Zuzana Gondová  a naša mentorka Mgr. Eva Čmákalová, 

ktoré nám pripravili  bohatý pracovný aj spoločenský 

program. 

V rámci vysielajúcej organizácie, teda SZŠ Strečnianska, 

ďakujem aj  v mene kolegov za ústretový prístup zo strany 

riaditeľky školy  PhDr. Janky Gabaľovej,  PhD. , za výbornú 

prípravu  a servis pred a počas realizácie našej pracovnej cesty 

koordinátorke projektu PhDr. Zuzane Schmidtovej, PhD. , ako 

aj za  pochopenie kolegov, ktorí nás zastupovali v čase našej 

neprítomnosti. Každý projekt, snaha či aktivita, ktorá vedie ku 

skvalitňovaniu vzdelávania našich študentov, je  vždy  

o tímovej  spolupráci. 

Chcela by som povzbudiť učiteľov a žiakov, aby sa 

zúčastňovali podobných projektov, lebo platí staré známe - 

lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť. Nadobúdaním 

a výmenou skúseností  sa učíme, ľudsky a profesionálne 

rastieme, celý život. 

Mgr. Emília Trpíšková 
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V mesiaci september sa žiaci prvých ročníkov 

zapojili do celoslovenského projektu Záložka do 

knihy spája slovenské školy. 
V tomto školskom roku sa konal už 10. ročník projektu, 

ktorý vyhlasuje  Slovenská pedagogická knižnica 

v Bratislave k Medzinárodnému mesiacu školských 

knižníc. 

Pod vedením Mgr. Ľubice Solárovej a Mgr. Patrície 

Šidlovej, ktoré vyučujú predmet slovenský jazyk a literatúra, 

sa do projektu zapojilo vyše 80 žiakov, ktorí ľubovoľnou 

technikou vyrábali záložky na tému „Významné osobnosti 

slovenskej literatúry – Pavol Ország Hviezdoslav (100. 

výročie úmrtia)  

a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia)“. 

Žiaci pri zhotovení pekných záložiek v plnej miere 

preukázali svoju šikovnosť a kreativitu a vyrobili 

záložky, ktoré nielen súvisia s témou, ale sú aj veľmi 

nápadité, originálne a potešia nielen oko, ale aj dušu 

každého čitateľa. 

Záložky sme zaslali  našej partnerskej škole, ktorou je 

Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi.  Veríme, že im 

naše malé umelecké dielka urobili rovnakú radosť, akú sme 

mali my, keď sme z Prievidze dostali balíček so  záložkami 

pre našich žiakov. 

Všetkým zúčastneným ďakujeme a želáme veľa krásnych 

čitateľských zážitkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÍSALI  NÁM 

 

Vážená pani Solárová, 

milí žiaci Strednej zdravotníckej školy! 

Posielame Vám pozdrav zo Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi. Sme pomerene „mladá! 

A malá škola. Najstarší žiaci tu študujú tretí rok. Spolu máme 191 žiakov. A medzi nimi sú i tí, 

ktorých práce Vám posielame. Záložky s radosťou pre Vašich žiakov vyrobili na ši žiaci druhého 

a tretieho ročníka odboru praktická sestra. Do výroby záložiek boli zapojení všetci žiaci  

vybratých tried, tí talentovanejší a aj tí menej talentovaní, ale všetci ich robili s radosťou cieľ mali 

rovnaký. Potešiť  Dúfam, že sa mi to podarilo a naše záložky vyčaria úsmev radosti na tvárach 

Vašich žiakov. 

Len niektorí naši žiaci sa na záložky podpísali. Kontakty na seba neuvádzajú, ale podľa mena sa 

môžu nájsť na sociálnej sieti. 

Ak by ste sa niekedy, keď bude situácia priaznivá, vybrali na výlet do Prievidze alebo do 

neďalekých Bojníc, radi Vás v našej škole privítame. 

Želáme Vám veľa pekných a tvorivých dní. 

S pozdravom    
Soňa Rausová, Radoslav Šimurka a žiaci našej školy 
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Žiaci z I. C PS pomáhali potravinami 

 

Slovenský Červený kríž v spolupráci s obchodným 

reťazcom Kaufland zorganizovali ďalší ročník 

potravinovej zbierky s názvom Pomáhame 

potravinami. Táto dobrovoľnícka akcia sa uskutočnila 

14. 10. 2021 a zúčastnili sa na nej aj žiaci našej školy, 

konkrétne dievčatá a chlapci z I. C PS. Ja osobne som 

strávila v Kauflande 9 hodín, počas ktorých 

som získala množstvo zaujímavých skúseností. 

Zákazníci na našu dobrovoľnícku činnosť 

reagovali rôzne. Našli sa takí, ktorí darovali 

veľké množstvá jedla. Jeden pán dokonca 

daroval dva plné nákupné košíky. No ako to už 

vo svete býva, boli aj takí, ktorí si nekládli 

servítku pred ústa. Hovorili nám napríklad to, 

že sme ich zneužili tým, že sme ich oslovili. 

Takisto nás niektorí posielali žiadať o pomoc 

pred parlament. Samozrejme, tieto slová sme 

brali s rezervou a v konečnom dôsledku 

pozitívne ohlasy prevyšovali tie negatívne. 

Darované potraviny, medzi ktorými boli najmä 

tie trvanlivé, sme skenovali a ukladali. 

Následne sa z týchto potravín vytvorili balíky, 

ktoré poputujú do rodín v hmotnej núdzi. 

Z tohto dňa si okrem nových skúseností odnášam aj 

pocit zadosťučinenia. So svojimi dojmami sa podelila aj 

moja spolužiačka Terezka Beňušková: „Bola to 

inšpirujúca a poučná akcia, na ktorej som sa veľmi rada 

zúčastnila. Získala som nové vedomosti a spoznala som 

veľa nových ľudí. Vždy ma potešilo, keď som videla, 

ako sa niekto s nadšením delí o svoj nákup.“  

 

Júlia Dvořáková, I. C PS  

 

 

 

ÚČELOVÉ CVIČENIE školský rok  2021 / 2022 

 

Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu 

života a zdravia a kurz pohybových aktivít v prírode, ktoré sú 

uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho 

programu. Kurz na ochranu života a zdravia má samostatné 

tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych 

udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb 

v prírode, záujmové technické činnosti a športy. Organizuje 

sa v treťom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín, resp. 5 

dní pri realizácii internátnou formou. Účelové cvičenia sú 

súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. 

Uskutočňujú sa v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v 

rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz. 

RR 

 

Zhodnotenie účelového cvičenia 1. a 2. ročníkov, ktoré sa 

konalo  dňoch  18. a 22. 10. 2021. 

Účastníci  sa stretli pri DK Dúbravka a odtiaľ po žltej 

a modrej turistickej značke prišli k prvej zastávke 

Horianskej studničke, kde boli oboznámení 

s programom, časovým harmonogramom a samotnou 

lokalitou. 

Pri druhej zastávke Dúbravskej hlavici pri informatívnej 

tabuli: Les nie je smetisko sa žiaci oboznámili s dobou 

rozkladu odpadu.  

„Vedeli ste, že žuvačka sa rozkladá 50 rokov, cigareta, 

plechovka, pomaranč 15 rokov, pet fľaša 100, taška  25, teglik 

70, papier 4 mesiace a sklo niekoľko 1000 rokov? „ 

Je dôležité aby sme neznečisťovali prírodu, chránili ju 

a zveľaďovali. 

Po zelenej značke  sa lesom  dostavili na Biele skaly- krásne 

magické miesto, ktoré  očarilo svojou scenériou: krásne 

maľované totémy, množstvo lavičiek, stolov a ohnísk. 

Tu sa vykonávali jednotlivé stanovištia. 
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V čase zdravotnej prípravy boli žiaci oboznámení pani 

učiteľkou  Mrázikovou a Puškárovou so všeobecnými 

zásadami prvej pomoci a zásadou 5T, druhmi a použitím 

zdravotného materiálu, zásadami ošetrenia rany. 

Žiaci I. C PS si so svojim spolužiakom názornými  ukážkami  

vyskúšali a demonštrovali ako sa realizuje ošetrenie  zraneného 

v prírode, privolanie lekárskej prvej pomoci a transport 

zraneného v teréne. 

Počas civilnej ochrany pán učiteľ Kimlička predstavil opatrenia 

školy v CO, oboznámil žiakov s organizáciou 

CO v škole a spôsobmi  spúšťania varovných signálov, 

s prostriedkami individuálnej ochrany a riešením situácií 

ohrozujúcich život a zdravie človeka. 

Počas prípravy žiakov v téme pohyb a pobyt  v prírode a jej 

ochrana pani učiteľka Suchánková oboznámila so spôsobom 

určovania  svetových strán podľa prírodných javov, orientáciou 

v teréne, čítanie z mapy, pravidlá  zakladania  ohňa v prírode 

s dôrazom na nebezpečenstvo jeho rozšírenia a vzniku 

požiarov. 

V téme dopravná výchova pani učiteľka Repková poukázala na 

bezpečnosť prepravy osôb v MHD, na komunikáciách, 

bezpečnosť jazdy s bicyklom,  na prevenciu a predchádzanie 

úrazov. Na záver účelového cvičenia pani učiteľka Suchánková 

poďakovala pedagógom aj žiakom za aktívnu účasť na celom 

priebehu cvičenia a vyzdvihla žiakov za ich aktívny prístup 

a dobré správanie. Počas priebehu účelového cvičenia boli 

naplnené opatrenia, ktoré si vyžiadala súčasná situácia pri šírení 

choroby COVID – 19.  

PaedDr. Mária Suchánková 

 Čo dôležité sme sa naučili? 

                                             

Triedy prvých ročníkov dňa 18. 10. 2021 sa vybrali na 

účelové cvičenie na ochranu života a zdravia na Biele skaly v 

okolitých kopcoch Dúbravky. Po ôsmej hodine rannej a po 

prezenciách vedúcich pedagógov sme sa vybrali na našu 

sľubovanú cestu. Avšak správny výlet by sa nezaobišiel bez 

komplikácií a aj našu cestu znepríjemnilo chladné počasie a 

občasné blúdenie. Po dlhej dobe, prerušovanej krátkymi 

prestávkami, sme sa dostavili do cieľovej destinácie. 

Nádherná pastva pre oči očarila mnohých z nás a ako 

odmenu za úspešný príchod sme dostali koliesko prednášok 

prvej pomoci, topografie a civilnej a dopravnej ochrany. Po 

príjemnom oddychu a strávenom čase v prírode sme sa 

vybrali smerom domov, až na to, že opačným.  Preto sme sa 

ocitli v Devínskej Novej Vsi. Po krátkom čakaní prišiel na 

záchranu autobus s číslom 20 a ako sardinky v konzerve sme 

sa previezli až do Dúbravky, odkiaľ šiel každý už svojou 

cestou. 

Čo dôležité sme sa naučili? 

Naučili sme sa, že aj keď si myslíme, že nám na výlete v 

strede jesene mikina stačí, tak si myslíme zle. Spoznali sme 

svojich kamošov a učiteľov z inej stránky. A naučili sme sa aj 

to, že ak sa spolužiak s tebou podelí o desiatu, tak je to kamoš 

na celý život. 

Ale ako vraví starý mudrc, ktorého meno si nepamätám : 

,,Nie je dôležitý cieľ cesty, ale cesta samotná.” 

 

Timotej Slamka 

I. B PS 
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Trojdňový kurz ochrany života a zdravia  

 

Posledné tri dni pred jesennými prázdninami boli veľmi 

produktívne, najmä pre žiakov tretích ročníkov, ktorí 

absolvovali trojdňový kurz ochrany života a zdravia.  

Ako účastníčka kurzu môžem povedať, že sme tie tri dni 

strávili veľmi aktívne. Prvý deň  sme sa všetci stretli na 

autobusovej zastávke Koliba a potom sme spolu pokračovali 

na Kamzík. Bolo síce ráno chladno, ale vďaka pohybovej 

aktivite to rýchlo prešlo. Prešli sme až na Železnú studničku, a 

pritom sme spoznávali a pozorovali prekrásnu prírodu 

Malých Karpát. Celá jesenná príroda bola doslova očarujúca.  

Druhý deň účelového cvičenia sme začali v Devínskej Novej 

Vsi, cieľom bola Devínska Kobyla. Mne sa páčil najviac 

tento deň, a to preto, lebo som sa dozvedela o tomto mieste 

kopec nových informácií. Naše pani profesorky nám hovorili 

zaujímavé historické súvislosti, ktoré sa spájajú s touto 

oblasťou. Pre mnohých z nás boli tieto informácie novinkami. 

Počasie bolo veľmi dobré rovnako aj výhľad z kopca na hrad 

Devín, kam naša cesta pokračovala. Výlet bol veľmi 

zaujímavý, ale aj vyčerpávajúci.   

Posledný deň nášho tematického spoznávania sme strávili v 

Dúbravke, pretože sme išli na Biele skaly. Úlohou pre nás na 

tento deň bolo poskytnúť prvú pomoc v prírode. Takisto sme 

mali zvládnuť orientáciu a topografia. Išli sme veľmi 

zaujímavou turistickou cestou po lese, kým sme nenarazili na 

Biele skaly. Trasa už bola trošku náročnejšia, ale všetci sme ju 

zvládli. 

Na záver by som zhrnula, že tieto tri dni strávené s ostatnými 

spolužiakmi a učiteľkami nám dodali veľa nových poznatkov 

a obohatili nás o krásne spomienky a zážitky.  

Eszter Érseková III. AV/MAS 

 

Trojdňový "Kurz na ochranu života a zdravia " pre tretie 

ročníky sa konal za pekného slnečného jesenného počasia 

posledný októbrový týždeň od  25. - 27. 10. 2021. 

 Pervý deň sme uskutočnili turistickú vychádzku z Koliby, 

cez Kamzík, Snežienku, Železnú studničku, Partizánsku lúku 

po Červený most. Cestou sme videli pasúce sa kone a srny. 

Druhý  deň sme strávili výletom do CHKO Devínska kobyla 

– Sanberg – hrad Devín. Trasa bola náročná a zaujímavá. 

Chôdza po piesku z pradávneho morského dna v nás 

vyvolávala zvláštne pocity. Rôznorodá fauna a flóra, história a 

zaujímavé atrakcie obohatili tento výlet tak isto, ako 

prekrásne výhľady na hrad Devín a okolitú krajinu. 

Tretí deň bol tiež náročný, čo sa týkalo stúpania do kopca. Išli 

sme od DK Dúbravka smerom na Dúbravskú hlavicu a Biele 

skaly. Zastavili sme sa v Starej Dúbravke pri chránenej studni 

na kopci. Boli nám vysvetlené hlavné princípy správania sa v 

prírode, ochrana životného prostredia. Boli sme oboznámení 

s lokalitou a trasou. Zastavili sme sa aj pri orientačných 

mapách a pri paneli, kde boli umiestnené odpadky a dĺžka ich 

rozpadu v prírode. V údolí Bielych skál nás prekvapili krásne 

vysoké, vyrezávané a farebné totemy. Tu sme sa 

nadesiatovali, a potom na jednotlivých stanovištiach sme sa 

celé triedy prestriedali. Pán učiteľ Matej Kimlička nám 

zaujímavo vysvetlil varovné signály v CO, pani učiteľka 

Mráziková predviedla možnosti prvej pomoci v prírode, pani 

učiteľka Suchánková vysvetlila prakticky orientáciu v prírode 

a na mape. Dopravnú výchovu a správanie sa chodca na 

ceste, cyklistu na ceste a kolobežkára na chodníku a na ceste 

nám priblížila pani učiteľka Repková. 

Cesta späť ubehla akosi rýchlejšie, veď sme išli dole kopcom. 

Mgr. Anna Repková 

Župný športový deň 
 

Dňa 12. 10. 2021 sa v športovom areáli Mladá Garda v 

Bratislave, konal druhý ročník podujatia Župný športový deň 

pre stredoškolákov zorganizovaný Bratislavským 

samosprávnym krajom spolu s partnermi pôsobiacimi v 

oblasti športu.  

Podujatia sa zúčastnili významné osobnosti: župan BSK Juraj 

Droba, Jana Zápalová, riaditeľka odboru školstva, mládeže 

a športu BSK. Podporiť ich prišli aj bratia Peter a Pavol 

Hochschornerovci či bývalý hokejový reprezentant Miroslav 

Šatan. 

Vyše 850 študentov z 34 stredných škôl si zmeralo sily v 

deviatich disciplínach – volejbal, florbal, futbal, plážový 
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volejbal, vedomostná súťaž, beh na 100 m, beh na 800 m, 

štafeta a skok do diaľky.  

Cieľom bolo priniesť na školské ihriská takýto druh 

podujatia, motivovať študentov k športu, sebarealizácii, 

prekonávaniu samých seba  

a podporiť v nich súťaživosť.  

Zámerom župy je podpora športu, čo potvrdzuje budovaním 

a obnovou športovísk, podporou športových aktivít 

a projektov na školách, či rôznych podujatiach. 

Pre našu školu sme si odniesli trofej za tretie miesto z 

plážového volejbalu. 

Svojou prítomnosťou nás potešila a študentov povzbudila 

naša pani riaditeľka  PhDr. Janka Gabaľová, PhD. 

Všetkým našim študentom  ď a k u j e m e   za  reprezentáciu 

školy, ktorí  aj v silnej konkurencii (športové školy, športové 

kluby) a nepriazni počasia dosiahli pekné výsledky.   

  „Š P O R T U       Z D A R“     

 

    PaedDr. Mária Suchánková 

 

 

KOORDINAČNÉ  SCHOPNOSTI – VÝSLEDKY 

VSTUPNÝCH TESTOV NA TSV – telesná a športová 

výchova 

 
Za niekoľko uplynulých desaťročí sa podstatne zmenil náš 

spôsob života. Pohybová aktivita sa obmedzila  takmer na 

minimum (u detí ako aj u dospelých), vzrástlo nervové 

napätie, zhoršuje sa ekologické prostredie.  

Čoraz viac a čoraz častejšie sa stretávame s pomerne nízkym 

záujmom detí o telesnú výchovu a o pohyb. Preto v súlade 

s odporúčaniami viacerých autorov, zaoberajúcich sa 

problematikou školskej telesnej výchovy (Antala, 2012) je 

veľmi dôležité orientovať sa na oblasť motivácie 

a rešpektovania žiaka a hľadať také formy vyučovania, ktoré 

podnietia jeho záujem a prispejú k vytvoreniu trvalého 

vzťahu k telesnej výchove a k športu vôbec.  

V dnešnej dobe už nikto nespochybňuje význam pohybu pre 

zdravý vývin jednotlivca. Nedostatočná pohybová aktivita je 

dlhodobo jednou z významných príčin negatívneho dopadu 

civilizovaných vplyvov na zhoršujúci sa zdravotný stav 

populácie. Do centra pozornosti sa dostáva aktuálna 

problematika zdravia, telesnej zdatnosti či harmonického 

rozvoja. 

 Jednostranná záťaž z vyučovacieho procesu, zlý zdravotný 

stav, pokles telesnej zdatnosti, zvyšujúci sa výskyt rastových 

deformít, obezita,  asociálne správanie a iné následky sú 

dôsledkom nesprávneho životného štýlu. 

Prejavuje sa to okrem iného aj na úrovni koordinačných 

schopností, ktoré v živote človeka zohrávajú významnú 

úlohu. Umožňujú efektívne zvládať bežné pohybové úlohy, 

pracovné činnosti a chránia nás pred zraneniami. Každá strata 

rovnováhy zvyšuje riziko zranenia. Štatistiky dokazujú, že 

napr. percento výskytu zranení pri pádoch školskej mládeže 

ale aj seniorov narastá. 

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy je umožniť 

žiakom osvojiť si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové 

návyky a zručnosti na primeranej úrovni, zvyšovať svoju 

pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné 

schopnosti, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a 

zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity 

pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej 

aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na záujmy 

žiakov, ich predpoklady a individuálne potreby ako súčasť 

zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti 

celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie.  

Je nevyhnutné hľadať a ponúkať programy, ktoré sú pre 

žiakov zaujímavé a prispievajú tiež k rozvoju pohybovej 

výkonnosti a telesnej zdatnosti. 

,, Koordinácia „ je schopnosť vykonávať pohyby 

s minimálnym úsilím a čo najrýchlejšie k danej situácii. 

Koordinačné schopnosti 

Problematiku koordinačných schopností odborníci považujú 

v súčasnosti za veľmi aktuálnu a závažnú. Koordinačné 

schopnosti sú významnou súčasťou nielen pohybového 

výkonu, ale zohrávajú významnú úlohu v bežnom živote 

človeka. Pritom ich optimálny rozvoj je v období školského 

veku, v období, v ktorom sa formujú pohybové predpoklady 

každého jednotlivca. 

Pojem koordinačné schopnosti nahradil zaužívané termíny 

obratnosť, koordinácia, obratnostné schopnosti, koordinácia 

pohybov a pod., ktoré sa používali v minulosti. Koordinačné 

schopnosti charakterizujeme ako element pohybovej 

výkonnosti a psychomotorické vlastnosti osobnosti. 
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Umožňujú vykonávať pohybové činnosti podľa určenej 

pohybovej úlohy tak, aby mali z hľadiska kinestetickej a 

dynamickej štruktúry najúčelnejší priebeh a výsledok. Hirtz et 

al.(1985). 

 Delenie: 

a) reakčná schopnosť, b) rovnováhová schopnosť, c) 

kinestickodiferenciačná schopnosť, d) orientačná 

schopnosť, e) rytmická schopnosť. 

Úroveň koordinačných schopností nie je výrazne 

podmienená telesným rozvojom, a teda ani somatotypom 

cvičencov (Ljach-Mlynarski-Raczek, 1989). Najužší vzťah 

uvádzajú autori medzi koordinačnými schopnosťami 

a telesným rozvojom dievčat 9-13-ročných a u 8-9 a 14-

ročných chlapcov. 

Východiská pri výbere pohybových aktivít so zameraním 

na rozvoj pohybových schopností detí a mládeže  

Pri výbere pohybových prostriedkov na rozvoj jednotlivých 

pohybových schopností sa opierame o poznanie telesného, 

biologického a motorického vývoja v ontogenéze detí a 

mládeže. V nadväznosti na psychický vývoj detí adekvátny 

výber pohybových prostriedkov orientujeme v intenciách 

potrieb komplexného pôsobenia na rozvoj motorických, 

intelektuálnych a emocionálnych schopností detí a mládeže.  

Ukazuje sa, že cielené a systematické pohybové aktivity 

rozličným obsahom výrazne podporujú nielen motorickú 

zdatnosť ale aj celkový intelektuálny rozvoj . 

Emocionálny náboj pohybových aktivít má nasledujúce 

charakterizujúce znaky:  

Nenahraditeľnosť - obsahuje jedinečnú udalosť ohraničenú v 

priestore a v čase.  

Jedinečnosť - spočíva v nemožnosti zameniť jeden zážitok za 

druhý.  

Individuálnosť - každé dieťa prežíva danú situáciu inak, 

podľa svojho, na základe individuálnych zložiek osobnosti a 

predchádzajúcich skúsenosti a pohybovej aktivity.  

Intencionálnosť - zážitkov je neoddeliteľná od „obsahu 

pohybovej aktivity“.  

Neprenositeľnosť - zážitky nie je možné prenášať na druhú 

osobu. Komplexnosť - pri získavaní zážitkov nemôžeme 

znížiť len racionálne alebo emocionálne zaujatie. 

Psychosomatická a motorická jednota charakteristík je 

nevyhnutnou podmienkou na získanie silného zážitku. 

 

Z testov je jasné, že  úroveň pohybovej výkonnosti je 

rozdielna. Tí, ktorí vynikajú dobrým somatotypom sú vo 

výkonoch lepší ako deti menšieho vzrastu, ale hlavný podiel 

v úspešnosti má pohybová aktivita. Tí, ktorí sa jej venujú aj 

mimo vyučovania a pravidelne, dosahujú oveľa lepšie 

výsledky. Deti športovo viac nadané sa môžu prezentovať 

svojimi výkonmi, podobne ako žiaci ktorí sú úspešní v iných 

predmetoch. Tieto deti je dobre pochváliť, dávať ako vzor 

a ukázať tým, že všetko čo robíme navyše sa  zúročí. 

Ostatných je dobré povzbudiť k väčšej snahe, treba k nim 

pristupovať citlivo, aby sme ich neodradili. Aj na hodinách 

telesnej výchovy sa učíme, zdokonaľujeme, rozvíjame 

pohybové zručnosti, návyky a cieľavedomým prístupom sa 

zlepšujeme. Je dobré viesť žiakov k súťaživosti, aby si vedeli 

zmerať sily, porovnať sa s tými najlepšími a keď zaostávajú 

snažiť sa o zlepšenie.  

V praxi z dlhoročných skúseností môžem potvrdiť, že žiaci 

radi súťažia, radi sa porovnávajú, tešia ich malé výhry, poteší 

ich keď môžu vyniknúť v športe. K testom sa stavajú kladne, 

sú sami zvedaví aké výkony podajú, pričom je vždy čo 

vylepšovať a to dosiahnu len pravidelnou pohybovou 

činnosťou a pozitívnym prístupom. 

Záver 

Koordinačné schopnosti majú významné postavenie pri 

osvojovaní si a zdokonaľovaní pohybových zručností. 

Uplatňujú sa nielen v disciplínach, ktoré majú takmer vždy 

stabilné a štandardné podmienky na realizáciu športového 

výkonu (napr. gymnastické náradie), ale hlavne v tých 

pohybových činnostiach, kde sú podmienky premenlivé 

a realizácia pohybového výkonu je sťažená. Kinesteticko-

diferenciačná schopnosť dolných končatín sa významne 

podieľa na športovom výkone a celkovej pohybovej kvalite 

žiakov, preto je vhodné využívať takto zamerané cvičenia 

v rámci telesnej a športovej výchovy. Cvičenia sú nenáročné 

na materiálne vybavenie, nie sú náročné na srdcovo-cievny 

systém a ich rýchly výsledok robí cvičenie zaujímavým, preto 

ich žiaci pomerne radi absolvujú. 

Koordinačné schopnosti, okrem nevyhnutnej úrovne rozvoja 

kondičných schopností, sú úzko späté aj s vedomostnou 

úrovňou žiakov, ich temperamentom a psychickou stabilitou. 

Cvičenia je preto vhodné nielen dávkovať a realizovať na 

hodinách telesnej výchovy, alebo v tréningovom procese, ale 

žiakom ich približovať, aby pochopili ich podstatu a význam 

cvičenia. Lebo rozvoj koordinačných schopností je dlhodobý 

a zložitý proces, ktorý vyžaduje aktívny prístup cvičiacich. 

Malo by nám všetkým záležať, aby mládež nestrácala záujem 

o pohybové aktivity.  Je dôležité, aby pohyb bol nielen 

súčasťou  

povinnej výučby na škole, ale aby sa stal celoživotnou 

aktivitou. Je na učiteľovi akými metódami a formami bude 

postupovať, aby bol vyučovací proces modernejší, 

zaujímavejší a hlavne efektívnejší. 

                                                                                 

                                                  PaedDr. Mária Suchánková  

 

 

 

 

Prečo  

Prečo  

TESTY:  

 skok do diaľky, 

 sed-ľah/ 1min /, 

 hod 

medicinbalom,  

 člnkový beh /40. 
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Tab.: TESTY : skok do diaľky, sed-ľah/ 1min /, hod medicinbalom, člnkový beh /40 m
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Básnici z III. A PS  a III. B PS 

 

Cinquain (čítaj senkén) je jednoduchá päťveršová báseň, 

ktorú dokáže napísať každý 😊 

Neveríte ? Spýtajte sa žiakov III. A PS a III. B PS... 

Túto básnickú formu vytvorila americká poetka Adelaide 

Craps na začiatku 20. storočia. Cinquain má niektoré zásady, 

ktoré je treba dodržať, aby sa dal formálne považovať za 

cinquain:  

 nemusí mať nadpis, nadpis nahrádza prvý verš  

 v cinquain je priestor len pre jednu slovesnú osobu.  

 štvrtý verš by nemal presahovať do piateho  

 piaty verš je jedinečný a tvorí prepojenie s prvým 

Na hodine slovenčiny sa teda tretiaci zahrali na básnikov. 

Zamýšľali sa nad tým, čím vlastne napĺňame naše dni. Ich 

väčšiu časť tvorí to, čo „musíme „ – škola, učenie, brigáda, 

pomoc v domácnosti.... No a potom, ak nám zvýši čas, 

relaxujeme a oddychujeme. Každý tak, ako sa mu páči. 

Niekto číta knihy, iný športuje, vylihuje na gauči alebo 

počúva dobrú hudbu. 

A práve na tieto témy – povinnosti a oddych - sa tretiaci  

pokúsili vytvoriť cinquain. Dokonca k nemu vytvorili aj 

krásne ilustrácie. Ako sa im to podarilo, posúďte sami .... 

Chcete si aj vy preveriť svoje kreatívne schopnosti ?  

Vytvorte si vlastný cinquain podľa jednoduchej schémy : 

1. verš - Podmet ( nahrádza aj nadpis básne) - jedno slovo  

2. verš - Prívlastok (vyjadrený prídavným menom, zhodný) - 

dve slová  

3. verš - Tri prísudky (slovesné, nerozvité, holé) - tri slová  

4. verš - jednoduchá veta, ktorá obsahovo súvisí s nadpisom - 

štyri slová  

5. verš - podmet - ( synonymum slova z prvého verša) - jedno 

slovo 

Vôbec nemusíme používať interpunkciu. 

Želáme veľa tvorivého elánu a úspechov . 

 

Fyziologická výživa 

Človek potrebuje prijímať potravu, pretože je zdrojom 

živín, ktoré si ľudský organizmus nedokáže vytvoriť 

sám. Fyziologická výživa sa zaoberá fyziologickými 

potrebami človeka. Inak povedané, zabezpečením živín 

v správnom fyziologickom pomere, ktoré ľudský 

organizmus potrebuje pre svoju funkciu. 

Je dôležité podotknúť, že takáto výživa kladie dôraz aj 

na základné živiny. Zaoberá sa aj chuťovými potrebami 

človeka, sezónnymi a regionálnymi potravinami. 

Nemenej dôležitou oblasťou fyziologickej výživy je aj 

zabezpečenie vhodnej potravy pre rôzne vekové 

kategórie. Skrátka, je to výživa, ktorej zásadami by sa 

mal riadiť každý zdravý jedinec, pretože môže slúžiť 

ako prevencia pred ochoreniami, ktoré môže nesprávne 

nastavená strava a celková životospráva spôsobovať. 

Väčšinou ide o ochorenia, ktoré radíme medzi tzv. 

civilizačné ochorenia, ako napríklad obezita, 

kardiovaskulárne a onkologické ochorenia a iné.  

Fyziologická výživa odporúča určité zásady, podľa 

ktorých by sa mali ľudia riadiť.  Ide o pravidelnosť, 

pestrosť a primeranosť. Pod slovom pestrosť sa 

rozumieme zastúpenie všetkých živín v súlade s dennou 

potrebou človek. Strava by mala byť tvorená z rôznych 

potravín a potravinových skupín, aby sa zabezpečilo, že 

telo dostane všetky živiny potrebné pre jeho správnu 

funkciu. Taktiež veľmi dôležitá je pravidelnosť 

stravovania. Jesť by sa malo minimálne trikrát denne, 

optimálne až päťkrát denne, ak  to situácia umožňuje. 

Tým sa zabráni pocitom hladu a následnému 

prejedaniu. Človek by sa mal stravovať do „polosýta“ 

a nemal by sa zbytočne prejedať, aby sa predišlo 

nadváhe.  

Ďalej sa odporúča dostatočne konzumovať zeleninu 

a ovocie, ktoré pre človeka predstavujú významný zdroj 

vitamínov a minerálnych látok, a rovnako majú aj 

mnoho iných zdravotných benefitov. Spomeňme 

napríklad zníženie cholesterolu, zníženie rizika srdcovo 

- cievnych ochorení alebo zníženie rizika vzniku 

rakoviny hrubého čreva. Zelenina obsahuje veľké 

množstvo vlákniny, ktorá na seba viaže tuky a vodu. 

Mali by sme sa vyhýbať tzv. „ultra spracovaným“ 

potravinám. To sú potraviny, ktoré sa pred 

konzumáciou mnohokrát upravujú a pridáva sa do nich 

mnoho prísad. Ide o vyprážané potraviny, ako sú 

hranolky, rezne, patria tu ale aj sladkosti, sušienky, 

čipsy... Týmito úpravami sa znižuje obsah vitamínov, 

minerálnych látok a navyšuje sa nimi energetická 

hodnota. 

Podľa fyziologickej výživy je dané aj odporúčané 

množstvo konzumácie jednotlivých živín. Rovnako aj 

to, z čoho by mala byť prijímaná potrava primárne 

tvorené. Zhruba 55 % energie z potravy by mali tvoriť 

sacharidy, ktoré sú obsiahnuté v obilninách, 

strukovinách, pekárenských výrobkoch, zemiakoch, 

zelenine a ovocí. Sacharidy sa nachádzajú aj v iných 

potravinách, napríklad v sladkostiach, ktorých 

konzumácia by mala byť obmedzená a tvoriť by mala 

iba malý zlomok z celkového prísunu sacharidov. 

Dôležité je podotknúť aj to, že v prípade pečiva by sa 

mali voliť skôr celozrnné výrobky, kvôli ich vyššiemu 

obsahu vlákniny, vitamínov a minerálnych látok. Ďalšiu 

zložku tvoria bielkoviny, ktoré by mali tvoriť okolo 10 

– 15 % energie z potravy s tým, že polovica by mala 

pochádzať zo živočíšneho pôvodu, napríklad z mäsa, 

mlieka, mliečnych výrobkov, rýb, vajíčok Druhá 

polovica by mala pochádzať z rastlinného pôvodu, 
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napríklad zo strukovín, orechov, obilnín, zemiakov. 

Poslednou hlavnou živinou sú tuky, ktoré by mali tvoriť 

zhruba 20 – 30 % energie z potravy a väčšia časť by 

mala byť pokrytá ich rastlinnými zdrojmi, napríklad 

olejmi, avokádom, orechmi a niektorými obilninami. 

Menšie percento tvoria živočíšne tuky, z ktorých by sa 

mala navýšiť konzumácia rýb, ktoré majú pozitívny 

vplyv na srdcovo – cievne zdravie. Dôležitými zdrojmi 

živočíšnych tukov sú aj mlieko, mliečne výrobky, 

maslo, mäso a vajíčka, u ktorých sa snažíme, aby ich 

príjem nepresahoval 10 % z celkovej prijatej energie, 

pretože vo všeobecnosti obsahujú významné množstvo 

cholesterolu. Poslednou dôležitou zložkou je voda. Za 

deň sa odporúča vypiť 2 – 3  litre. Tento príjem pri 

vyššej fyzickej aktivite a v teplých ročných obdobiach 

môže byť aj vyšší.   

Tomáš Kasala, III. AV 

 

                                                   (Interview) 

 

Pred niekoľkými rokmi sa rozhodoval, akým smerom 

sa v živote chce uberať. Ako nám sám povedal, vždy 

vedel, že chce byť zdravotníkom a pomáhať iným. 

Začal s tým hneď po skončení základnej školy 

a pomáha aj dnes. Reč je o Marekovi Zužovi, žiakovi 

IV. A ZA, ktorý popri škole zvláda aj náročnú prácu 

záchranára Slovenského Červeného kríža. 

Koľko hodín denne pracuješ?  
Pokiaľ sa ráta aj homeoffice, tak také 3-4 

hodiny.  

K akým prípadom vás volajú 

najčastejšie?  

My zabezpečujeme zdravotnú 

asistenčnú službu, to 

znamená, že sme statickí, 

čiže sme na jednom mieste. 

Ak sa jedná napríklad o 

kultúrne podujatie, ktoré 

trvá okolo 3 hodín, tak my 

sme na tom mieste fyzicky 

a tam čakáme na nejaké 

prípady, ku ktorým nás 

zavolajú. Ak niekto zavolá 

na číslo 155, dovolá sa na 

krajské operačné stredisko, 

ktoré vie, že sme na tom 

mieste,  tak nás kontaktuje a my 

poskytneme potrebnú pomoc. Nie 

je ale nevyhnutné volať na stredisko, 

účastníci podujatia si nás tam dokážu 

nájsť,  prídu priamo za nami a riešime 

problém a pomoc priamo na mieste. 

Vzhľadom na túto pandemickú situáciu, zmenila sa 

nejako vaša práca  ?  Volajú vás aj k prípadom, 

keď ide o podozrenie na covid ?  

Pacientov na covid my neriešime, ale práca sa zmenila 

v tom, že máme aj my nejaké prísnejšie opatrenia, čo sa 

týka bezpečnostných ochranných pomôcok. Takisto 

v tomto období nezabezpečujeme služby, ktoré sú v 

rizikových priestoroch, alebo nemáme také množstvo 

služieb, nakoľko sú niektoré podujatia zakázané.  

Ako si sa dostal k tejto práci? Hneď si vedel, že 

chceš byť záchranár?  

Ja som zatiaľ len dobrovoľný, nie profesionálny 

záchranár Slovenského Červeného kríža.  Dostal som 

sa k tomu cez moju učiteľku na ZŠ, ktorá mi 

rozprávala, že existuje  možnosť zapojiť sa do práce 

v tejto organizácii. Bolo to práve v čase, keď som  sa 

rozhodoval na akú SŠ pôjdem. Už dávno som  vedel, že 

chcem pracovať v zdravotníctve, tak toto bola pre mňa 

príležitosť k takému úvodnému štartu a tak som sa 

dostal aj do tejto pozície. 

Aký je tvoj najhorší zážitok z výjazdu?  
Bol som na futbalovom zápase, kde došlo ku konfliktu 

medzi fanúšikmi a my sme boli v priamom dianí toho 

konfliktu.  Usporiadatelia sa správali dosť 

nezodpovedne, tvárili sa, akoby sa ich konflikt netýkal a 

akoby ich to moc nezaujímalo. Fanúšikovia boli dosť 

agresívni  a vtedy nám s kolegami nebolo všetko 

jedno. Tým, že my zabezpečujeme len 

zdravotnú, nie poriadkovú  službu, 

nemáme pri sebe nič, čím by 

sme sa vedeli chrániť, 

nakoľko sa spoliehame na 

bezpečnostné zložky, 

ktoré by tam mali byť 

prítomné. To bol asi 

taký najhorší zážitok, 

pretože sme boli 

odkázaní sami na 

seba a keďže sme 

mali aj  plné 

zdravotnícke 

vybavenie, s čím nie 

je úplne ľahké 

pracovať a pohybovať 

sa, bolo ťažké dostať 

sa zo situácie bez 

následkov. 

S akými prípadmi sa 

stretávaš zriedkavo? 

Veľmi zriedkavo sa stretávame s 

tým, že pacient odmietne 

poskytnutie zdravotnej pomoci.  Keďže 

Jeden z nás  
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každý chce, aby mu bolo dobre a zostal zdravý, väčšina 

ľudí je ústretových a nechá nás vykonávať svoju prácu. 

Je potešiteľné, že väčšinu ľudí hodnotíš ako 

ústretových. Stalo sa napriek tomu niekedy, že si si 

musel zahryznúť do jazyka, keď niekto svojím 

správaním komplikoval 

vašu prácu ? 

Neviem si momentálne 

spomenúť na taký 

prípad. Čo ma ale 

občas vie nahnevať, 

je správanie vodičov 

na cestách. Mnohí 

nerešpektujú, že ide 

sanitka, nesnažia sa 

jej urobiť priestor pre 

rýchlejšiu jazdu, 

nedodržiavajú 

záchranársku uličku 

na diaľnici a niektorí 

dokonca využijú 

možnosť rýchlejšie 

sa v zápche pohnúť 

dopredu a rýchlo sa 

zaradia za sanitku, 

aby sa dostali pred 

ostatných. 

Koľko rokov si už 

záchranárom?  
Členom Slovenského 

Červeného kríža som 

štvrtý rok. 

Vieš sa dostať v 

tomto smere aj do 

nejakej rutiny?  

Tým, že fungujeme na báze dobrovoľníctva, tak tieto 

služby sú nám ponúkané a nie dané. To znamená, že ak 

my aj odmietneme účasť na nejakej službe, náš 

nadriadený to akceptuje, čiže je to také flexibilné. 

Nemám pocit, že by to, čo robím, bolo jednotvárne, či 

dokonca nudné.  

Je niečo, čo ťa na zdravotníctve hnevá?  
Asi to isté, čo väčšinu ostatných ľudí . Ako pacient som 

ja alebo moji známi často vystavený problémom, ktoré 

zdravotníctvo už veľmi dlho rieši .  Nie je ich málo  - 

nedostatok personálu, financií ... Ako záchranára ma 

občas nahnevá prístup niektorých zdravotníkov k 

pacientom, ktorí nemôžu za to, že sú v situácii, kedy 

potrebujú pomoc druhého. “ 

Keďže si hovoril o svojom najhoršom zážitku, tak 

otázka z opačnej strany - máš aj nejaký najlepší, 

alebo niečo pekné, čo si si zapamätal zo svojej 

služby?  
Je to veľmi dobrý pocit, keď po ošetrení pacienta príde 

za vami  buď on sám, alebo jeho rodinný príslušník a 

tak úprimne, zo srdca poďakuje a povie vám, že je rád, 

že ste mu 

pomohli a že 

ste mu 

zachránili 

život. Vy to 

možno tak 

nevnímate, 

lebo viete, že 

jeho stav nebol 

život 

ohrozujúci, ale 

vždy dobre 

padne takáto 

pochvala . To 

sú situácie, 

kedy si naplno 

uvedomíte, že 

to, čo robíte, 

má naozaj 

zmysel. 

A na záver už 

len posledná 

jednoduchá 

otázka, či ťa 

táto práca 

baví a chceš sa 

jej venovať aj 

v budúcnosti ?  

Určite áno. Práca 

zdravotníka nie je práca, 

ale poslanie, na to sa človek musí cítiť , musí vedieť, že 

to čo robí, má naozaj význam a musí byť presvedčený o 

tom, že to chce robiť pre druhých a nie pre seba. Ja už 

o pár mesiacov zmaturujem – verím, že úspešne – na 

tejto škole a potom by som rád pokračoval v štúdiu . 

Chcem sa stať profesionálnym záchranárom a pomáhať 

všetkým, ktorí to potrebujú. 

 

Marekovi ďakujeme za rozhovor a prajeme mu úspešné 

ukončenie štúdia a veľa síl a pevných nervov do 

osobného aj pracovného života. 

 

Hanka Jánošíková a Laura Hrašnová I. AV 
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Halloween.  Pre niekoho gýč z Ameriky pre 

iných každoročne povinná jazda. Napriek tomu, 

že veľa ľudí pokladá tento sviatok len za akýsi 

americký výmysel, Halloween  má svoje korene 

u nás v Európe, konkrétne u Írskych Keltov. 

Práve Kelti verili, že práve tento jeden deň 

v roku k nám prichádzajú zlí duchovia a aby ich 

dokázali zmiasť pomaľovali si tváre rôznymi 

motívmi.  

  Dnes známe masky a deti so sladkosťami prišli 

do popredia po druhej svetovej vojne, aby 

odľahčili povojnové depresie. A práve preto sme 

sa v našej ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADE 

rozhodli priniesť aj my aspoň trocha zábavy do 

jesenných dní.  

27.11.2021, v posledný deň školského 

vyučovania pred jesennými prázdninami, sa naši 

žiaci  prezliekli do masiek a oživili tak chodby 

našej školy. A že boli kreatívni o tom svedčia 

fotografie!  Okrem klasických bosoriek a čertov 

sme mali v triedach aj ninja korytnačky, upírov, 

kovbojov a II. A PS ukázala aj súdržnosť ako 

Scooby-doo partička . A aby to nebolo len tak, 

rozhodli sme sa, že snahu našich študentov aj 

ohodnotíme. Okrem sladkého potešenia 

pripraveného pre všetkých žiakov 

a zamestnancov školy na recepcii  sa odborná 

porota, zostavená z členov žiackej školskej rady, 

prechádzala pomedzi žiakov a triedy aby našla 

tie najlepšie a najoriginálnejšie kostýmy. 

Hodnotila sa nápaditosť, originalita ale aj 

prevedenie. Rozhodovanie bolo naozaj ťažké no 

napokon sa nám podarilo obsadiť tri víťazné 

miesta.  

Prvé miesto patrí Timotejovi Slámkovi z I. B PS 

za originálne prestrojenie za babičku. Ocenili 

sme aj nápaditosť  prezlečenia no najmä fakt, že 

sme ho v danom kostýme len ťažko spoznali 

Timotej ( tretí zprava) na fotke s pani riaditeľkou a žiakmi 

II. AV/MAS 

 

Druhé miesto patrilo dvojici Ilija Orgoň z I.C 

PS a Adamovi Mikóczimu z I. MAS. 

Zaujímavosťou tejto dvojice bolo najmä to, že sa 

spojili až počas dňa a vytvorili vtipné prevedenie 

testovacej jednotky.  

Na ľavo Adam, ako člen testovacieho tímu na pravo Ilija 

ako vojak  

 

Tretie miesto obsadila Júlia Dvořáková, ktorá sa 

rozhodla, že v tento deň bude na zjedenie. Julka 

v prestrojení za Hot-dog vyčarila úsmev 

každému, kto ju počas dňa stretol. 
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Júlia s členmi testovacej jednotky  

 

 
Žiaci II. A PS ukázali kolektívneho ducha v supinovom 

prestrojení za Scooby Doo partu  

Z ľava Sabína Kusá, Tamara Šišoláková, Viktória 

Szchánková, Lukáš Rybár a Mariia Priadila  

 

 

Poďakovanie 

a potlesk patrí však 

všetkým žiakom a aj 

našim pedagógom, 

ktorí nás počas tohto 

dňa podporili či už 

rovnako maskou 

alebo povzbudením. 

Veľmi si to vážime a veríme, že ste si to užili.  

Tešíme sa aj na ďalšie spoločné akcie, ktoré plánujeme 

v rámci našej ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY 

ORGANIZOVAŤ 

sme sa rozhodli študovať 

študijný odbor diplomovaná 

všeobecná sestra? 
 

V školskom roku 2021/2022 študujú odbor DVS 

študenti s ukončenou SZŠ, no aj takí, ktorí majú iné 

vzdelanie, a to v oblasti cestovného ruchu, 

elektrotechniky, ekonomiky, chémie a študenti 

gymnázia.  

Všeobecný dôvod, pre ktorý sa rozhodli študovať tento 

odbor, je práca s ľuďmi, pomoc tým ,ktorí to potrebujú , 

solidarita s chorými, ale aj tímová práca.  

Všetci študenti sa zhodli, že ďalším spoločným 

dôvodom je aj súčasná situácia v slovenskom 

zdravotníctve, ktorá momentálne ovplyvňuje naše 

životy, a to hlavne nedostatok zdravotníckeho personálu 

v našich nemocniciach.  

Priblížime vám aj konkrétne dôvody niektorých z nich : 

 

,,Počas štúdia na našej škole v odbore zdravotnícky 

asistent som zistila, že ma práca s ľuďmi baví, rada 

pomáham druhým. Počas prázdninových brigád na 

rôznych oddeleniach som si uvedomila, že mi vzdelanie 

ZA nestačí a rada by som prehĺbila svoje vedomosti v 

odbore ošetrovateľstvo a zvýšila tak úroveň 

vykonávanej práce. Práca zdravotníckych asistentov je 

nepochybne veľmi dôležitá, taktiež sú nenahraditeľnou 

súčasťou  zdravotníckeho tímu. Cítila som však, že 

osobne by som mohla byť väčším prínosom ako 

zdravotná sestra. Ideálnou voľbou na splnenie tejto 

túžby je štúdium v odbore DVS. Nadstavbové štúdium 

na našej škole mi zabezpečí kvalitné vzdelanie či už po 

teoretickej alebo praktickej stránke a budem mať viac 

kompetencií. Veľkou výhodou je pre mňa aj to, že 

študujem v už známom prostredí a s profesormi mám 

vybudované dobré vzťahy. Zároveň štúdium v odbore 

DVS mi umožní pracovať aj mimo SK v štátoch EÚ.” 

(bývalá študentka SZŠ) 

 

,,Odmalička som mala pozitívny vzťah k ľuďom. Súcit 

s tými, ktorí prežívajú utrpenie. Bolo pre mňa dôležité 

robiť prácu, ktorá má zmysel. Tým som sa riadila aj pri 

výbere môjho povolania. Keďže mi učenie celkom išlo, 

po skončení gymnázia som sa rozhodla študovať 

medicínu. Na štúdium som sa dostala a presedela aj pár 

semestrov nad knihami, zistila som však, že to nie je pre 

mňa to pravé. Tak som skúsila štúdium verejného 

zdravotníctva, tento odbor je tiež veľmi dôležitý v 

zdravotníckom systéme, mne tam však chýbal kontakt s 

ľuďmi. Počas pandémie COVID-19 som chcela 

pomáhať v nemocnici, a tak som začala pracovať ako 
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sanitár. Mala som možnosť byť súčasťou kolektívu 

sestričiek a videla som, aká je práca sestry dôležitá, 

nenahraditeľná, zároveň náročná a žiaľ nedocenená (nie 

len finančne). Napriek nie veľmi vyhovujúcim 

pracovným podmienkam dokážu sestry dennodenne 

odvádzať skvelú prácu, za čo ich veľmi obdivujem. 

Veľmi ma toto povolanie oslovilo a uvedomila som si, 

že by som svoje vedomosti, nadobudnuté v 

predchádzajúcich štúdiách, mohla najlepšie zúročiť v 

tomto odbore. Na našej škole som sa rozhodla študovať, 

lebo som dúfala, že mentorský prístup stredoškolských 

pedagógov bude zárukou kvality prípravy na toto 

krásne povolanie. A po prvých mesiacoch štúdia 

môžem povedať, že som sa rozhodla správne.” 

(bývalá študentka gymnázia) 

 

,,Na tejto škole som sa rozhodla 

študovať preto, lebo ma to do 

zdravotníctva vždy “tiahlo”. 

Síce som na strednej škole 

študovala niečo úplne iné, vždy 

som však  rozmýšľala nad tým, 

že zmením odbor. Teraz sa mi 

naskytla príležitosť uskutočniť 

svoj sen, tak som ju využila. 

Keď som začala pracovať v 

domove sociálnych služieb, 

utvrdila som sa v tom, že moje 

rozhodnutie bolo správne. 

Mojou inšpiráciou sú taktiež 

moja babka a mamina, ktoré sú 

zdravotné sestry. Pevne dúfam, 

že jedného dňa budem takou 

dobrou zdravotnou sestrou ako ony.” 

(bývalá študentka cestovného ruchu)  

 

,,Štúdiom nadobudnuté znalosti a zručnosti môžem 

zúročiť aj mimo pracoviska, v bežnom živote - pri 

pomoci priateľom, rodinným príslušníkom, možno aj 

zachrániť ľudský život niekde na ulici. 

Nezanedbateľným plusom získania diplomu po 

ukončení štúdia je pre mňa široká škála uplatnenia sa na 

trhu práce, nakoľko práca zdravotníckych pracovníkov 

je žiadaná a potrebná. Práca sestry je pre mňa najkrajšie 

a najušľachtilejšie povolanie zo všetkých.” 

(bývalá študentka obchodnej akadémie)  

 

 
 

 

 

 

Študijný odbor diplomovaná všeobecná sestra 

pripravuje  zdravotníckych pracovníkov pre 

ošetrovateľskú prax na lôžkových pracoviskách 

zdravotníckych zariadení, v primárnej zdravotnej 

starostlivosti, v riadení, vo výskume a vo výchove.  

Medzi praktické predmety patrí klinické cvičenie, ktorý 

poskytuje žiakom vedomosti a praktické zručnosti 

pri vymedzených  ošetrovateľských, diagnostických 

a terapeutických výkonoch. Predmet nadväzuje na 

poznatky z anatómie, fyziológie, ošetrovateľstva, 

ošetrovateľského procesu, náuky o výžive, psychológie 

v ošetrovateľstve, komunikácie v ošetrovateľstve 

a iných odborných predmetov. Po zvládnutí 

ošetrovateľských techník v prirodzených podmienkach, 

je predmet zameraný na nácvik poskytovania 

ošetrovateľskej starostlivosti pacientovi metódou 

ošetrovateľského procesu. 

      

      R.R. 

 

Žiaci I. DVS triedy sa v rámci odbornej klinickej praxe 

zúčastnili exkurzie na Oddelení centrálnej sterilizácie v 

NUDCH. Podľa aktuálnych epidemiologických 

nariadení sa pred začiatkom exkurzie podrobili 

testovaniu antigénovým testom. Ochotná a ústretová 

vedúca sestra PhDr. Iveta Béressová žiakov oboznámila 

s pracovnými činnosťami na oddelení. Žiaci odchádzali 

s uvedomením, aká je práca tohto oddelenia dôležitá pre 

fungovanie celej nemocnice.                    

 Mária Trechová, I. DVS  

 

O Z N A M  
Prijímacie konanie  do denného vyššieho 

odborného štúdia diplomovaná všeobecná sestra  

pre školský rok 2022/2023 sa bude konať:  

Prvý termín 20. jún 2022 

Druhý termín 24. august 2022  
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Pár myšlienok sestry po 34 ročnej 

práce.   

Čo vlastne znamená 

byť sestrou.  

Byť SESTRA 

znamená.... 

Nikdy sa nebudete 

nudiť. Vždy budete 

frustrovaní, unavení, 

Budete obklopení 

výzvami. Toľko 

práce a tak málo 

času. 

Budete niesť 

obrovskú zodpovednosť a veľmi malú autoritu. 

Vkročíte do života ľudí a zmeníte ho. Niektorí 

Vás požehnajú. Niektorí Vás budú preklínať. 

Uvidíte ľudí v ich najhoršom a najlepšom stave. 

Nikdy neprestanete žasnúť nad ľudskou 

schopnosťou lásky, odvahy a vytrvalosti. 

Pocítite zlosť, bolesť, zúfalstvo. Uvidíte začiatok 

a koniec života. 

Zažijete zvučné triumfy a zničujúce zlyhania. 

Budete veľa plakať. Budete sa veľa smiať. 

Budete vedieť, čo to je byť človekom a byť 

ľudský. 

Mgr. Eva Kabinová 

NAŽIVO ČI VIRTUÁLNE ? 

Pred dvomi rokmi nám všetkým do života vstúpil nevítaný 

hosť – koronavírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje infekčnú 

chorobu Covid – 

19.  Rozpútal 

diskusie o nosení 

rúšok, zákaze 

vychádzania či 

očkovaní, no v 

neposlednom rade priniesol do našich životov dištančné 

vzdelávanie. Po niekoľkých „naťahovačkách“ našich 

odborníkov a politikov sme sa napokon zostali učiť doma 

a z pôvodných dvoch týždňov online výučby sa stalo 

neuveriteľných takmer jedenásť mesiacov. Počas oboch vĺn 

vírusu sme skúsili obidve formy učenia sa. Ktorú z nich však 

obľubujeme viac? 

Začnime prezenčným vyučovaním. Iné sme donedávna ani 

nepoznali. Do školy sme vstávali skoro a neskoro sme z nej 

odchádzali, so spolužiakmi sme sa dennodenne stretávali - či 

už sme to chceli alebo nie - a ťaháky sme museli dobre 

skrývať aby nám ich učitelia nenašli. Napriek tomu tam na 

nás vždy čakalo zopár dobrých kamarátov s ktorými sme 

mohli podebatovať, rozobrať naše problémy a, buďme 

úprimní, aj niekoho poohovárať. 

Po prvom vyhlásení dištančného vzdelávania nám táto idea 

prišla ako splnený sen. Myslím, že v tomto môžem hovoriť 

za všetkých. Učiť sa z pohodlia domova, nevstávať tak skoro, 

nelámať si hlavu nad tým, čo si oblečieme, netrčať v ranných 

zápchach a ešte mnoho ďalších vecí prispelo k tomu, aby sme 

si toto vzdelávanie obľúbili. No dni plynuli a už sme vedeli, 

že sa situácia tak skoro nezlepší a doma budeme musieť 

zostať dlhšie.  

Keď už sme mali stabilný rozvrh a s ním aj klasické učenie, 

zistili sme, aké je ťažké pochopiť učivo spoza obrazoviek, 

šúchať si suché oči po 7 hodinách za počítačom, kričať na 

súrodencov, ktorí nám liezli do izieb a vôbec udržať našu 

pozornosť. A keďže sme odborná škola, praktické predmety 

pre nás boli úplnou záhadou. Neminulo nás ošetrovanie 

našich príbuzných a snaženie sa zopakovať to, čo pani 

učiteľky ukazovali na kameru. Prax v nemocnici bola nulová 

rovnako ako náš sociálny kontakt a postupne to začalo 

negatívne vplývať aj na naše mentálne zdravie. 

Dnes opäť riešime rovnakú otázku a myslím, že pri počte 

chorých sa viacero z nás prikláňa k online vzdelávaniu. Na 

vlastnej koži sme skúsili obe formy vzdelávania. Dištančné 

vzdelávanie by sme prijali radšej, no ako sa hovorí, všetkého 

veľa škodí - preto len dovtedy, kým sa situácia nezačne 

zlepšovať.  

 

Tamarka II. A PS 

 

 

 ... do života 

vstúpil 

nevítaný hosť 

... 
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Chcem trpezlivo a fundovane pomáhať 

 
Ako žiačka zdravotníckej školy som sa na prax 

neskutočne tešila. Za mnou boli dlhé, zaujímavé, no 

najmä vyčerpávajúce dva roky teórie. Konečne tu bol 

tretí ročník a s ním rôzne očakávania a pocity. 

Napríklad pocit radosti, podpory, ochoty pomôcť, no 

niekedy aj pocit neistoty. Najsilnejší bol ale  pocit 

zodpovednosti. Zodpovednosti za život pacienta, 

ktorý práve neprežíva najkrajšie a najľahšie obdobie 

svojho života.  

Z môjho pohľadu zdravotná sestra je človek, ktorý 

má svoju prácu vykonávať srdcom. Častokrát sú 

pacienti oveľa vďačnejší za pohladenie, pekné a 

povzbudivé slová ako za liek alebo injekciu. 

Pochopila som to, až keď som prišla na nemocničné 

oddelenie. Personál, teda lekárky a lekári, sestričky, 

sanitárky, ale aj pacienti sú rôzni. Niektorí by svoju 

empatiu a milotu mohli rozdávať, no nájdu sa žiaľ aj 

takí, čo jej nemajú toľko, koľko potrebuje dobrý 

zdravotník a mali by si z nej aspoň trošku požičať.  

Na oddelení detskej kardiochirurgie a kardiológie by 

som prirovnala personál k živým anjelom. Pracujú 

tam ľudia, ktorí si za svoju charizmu, empatiu a 

povahu zaslúžia veľký obdiv. Pediatria bola prvým 

oddelením, ktoré som v rámci praxe navštívila.  Prvý 

deň ma veľmi zasiahol. 

Po odchode z oddelenia som bola smutná, pretože 

som tam videla detičky s chorým srdiečkom, 

 s rôznymi káblikmi a katétrami na tele, bez mamy 

alebo otca, pred operáciou alebo po operácii. Celé 

dva roky som v škole  počúvala: „musíte sa 

odosobniť“. Až na oddelení som skutočne pochopila 

význam tejto vety. Pracujem na tom a musím priznať, 

že je to veľmi ťažké.  

Mojím druhým oddelením je chirurgia. Pracujú tam 

veľmi milé sestričky, ktoré nám umožnili vykonať 

preväzy rán na hrudníku a na dolnej končatine, EKG, 

odber kapilárnej krvi, sledovanie rôznych vyšetrení 

srdca. Niekoľkokrát som mala možnosť sledovať 

odtránenie centrálneho venózneho katétra, tzv. 

kavalu. Napriek tomu, že praxe v nemocnici som 

zatiaľ absolvovala pomerne málo, mám pocit, že som 

svoje odborné vedomosti výrazne posilnila  

a rozšírila. 

Moje prvé dni strávené v nemocnici medzi 

pacientami ma len utvrdili v tom, že som si svoje 

budúce povolanie vybrala správne. Chcem trpezlivo 

a fundovane pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú 

a naďalej sa vzdelávať a pracovať na sebe. Pevne 

verím a dúfam, že o niekoľko rokov budem 

doktorkou a ja budem tá, ktorá bude žiakov 

sprevádzať po oddelení a vysvetľovať im postup, 

príčinu a možné komplikácie výkonu. 

 

Mandy Mészárosová III. A PS 

 

Odborná klinická prax žiakov študijného 

odboru praktická sestra, žiakov III. B PS 

prebieha aj na I. gynekologicko-pôrodníckej 

klinike LF UK a UNB s Centrom reprodukčnej 

medicíny na Antolskej ulici v Bratislave. 
Tu sme sa zoznámili so špecializovaným 

gynekologickým prístrojom KOLPOSKOP 

 

Čo je kolposkop?  

Špeciálne mikroskopické zariadenie. Vyšetrovacie 

tkanivo zväčší 10 až 40 násobne a gynekológ tak 

jednoduchšie odoberie potrebné vzorky na cytológiu. 

Využíva sa na vyšetrenie krčka maternice. 

Ako prebieha kolposkopia? 

Ide o najzákladnejšiu gynekologickú vyšetrovaciu 

metódu, je neinvazívnym vyšetrením, pri ktorom by sa 

kolposkop nemal ženského tela ani dotknúť, preto sa 

vyšetrenia netreba obávať. Približne 24 h pred 

vyšetrením sa treba vyhnúť výplachu pošvy alebo 

sexuálnemu styku. 

Prečo je dôležitá? 
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Vyšetreniu u gynekológa sa rad žien ešte stále vyhýba , 

cíti stud, bojí sa alebo majú predsudky. 

Pritom je dôležité 

ísť na preventívnu 

prehliadku aspoň 

1x ročne aj ku 

gynekológovi. 

Dôvod? Jedným 

z nich je aj včasná 

diagnostika 

rakoviny krčka 

maternice. 

Preto vyšetrenie 

kolposkopom 

stále zostáva 

jednou z hlavných 

zbraní pri boji 

proti rakovine 

krčka maternice.  

Gabriela Pénzesová a Anna Faborová odborné učiteľky 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

Rozhlas je veľmi účinným masovým 

médiom, avšak oproti televízii má 

jednu nevýhodu - rozhlasové 

vysielanie je iba audiálne. V takomto 

vysielaní dňa 31. augusta 2021 

v Rádiu Regina Západ prezentovali 

našu školu a študijný odbor asistent 

výživy  naši žiaci z III. AV Ema Ivanyová a Tomáš 

Kasola s pedagogickým doprovodom  s Mgr. Alžbetou 

Kriškovou a Ing. Jankou Trebulovou.  

Človek má zapnuté rádio celý čas, spozornie ak začuje 

nejakú jemu príjemnú skladbu, alebo príjemný hlas či 

zaujímavú správu. Veríme, že aj toto vysielanie priblížilo  

poslucháčom  štúdium v študijnom odbore asistent 

výživy, vysvetlilo  dôležitosť pôsobenia našich   žiakov 

v zdravotníckych zariadeniach.  

Reláciu si môžete vypočuť aj v archíve Rádia Regina 

Západ https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1603/1635413 .    RR 

 

"Kalokagatia - poznávanie a šport v rovnováhe" 
V čase pandémie, ktorá trvá už takmer dva roky máme čoraz 

menej príležitostí na športové súťaže. Využili sme jednu  

z takýchto príležitostí a dňa 26. novembra 2021, v piatok  

v čase od  8.00 do cca 12.00 sa vo vestibule našej školy 

uskutočnila súťaž na stacionárnych bicykloch v rámci 

projektu 

 "Kalokagatia - poznávanie a šport v rovnováhe" cez 

www.orbisinstitute.sk.  Bolo to podujatie s prepojením 

aktívneho športu s využitím inovatívnych 

technológií.Prihlásení žiaci sa zúčastnili: 1. v šprinte 2 

cyklistov súčasne na špeciálne upravených trenažéroch na 

500m virtuálnej trati s vizuálnym vyhodnotením výsledkov v 

reálnom čase a s porovnaním sa s časom, ktorý dosiahol Peter 

Sagan na rovnakom trenažéri.2. atrakciou bola možnosť 

zabicyklovať si vo virtuálnej realite na vybraných cyklotasách 

v rámci BSK (ovládanie bicyklovania v 360 stupňovom 

prostredí prostredníctvom VR okuliarov). Súťaže sa 

zúčastnilo 85 žiakov našej školy. Veselú náladu navodili aj 

súťažiace pani riaditeľka Janka Gabaľová a pani učiteľky: 

Anna Repková, Mária Suchánková a Alica Kubošková. 

Vyhodnotenie bude až po zrealizovaní súťaže aj v ostatných 

vybraných školách, ktorých zriaďovateľom je BSK. 

Dobrý pocit z prekonania svojich fyzických limitov  

a zaujímavé bicyklovanie vo virtuálnej realite zanechalo  

v každom z nás dobrý pocit, úsmev na tvári a trochu aj 

unavené svaly na nohách. 

Takéto a podobné športové podujatia spestria bežné dni  

v našej škole a zároveň nám ukážu, ako sa dá v dnešnej dobe 

športovať. Teším sa na vás pri ďalších zaujímavých 

športových aktivitách. 

"Do cvičenia" 

Učiteľka TŠV Anna Repková 

Písali o nás na facebooku, Na bicykloch sme mali 

najlepšie časy. 

https://www.facebook.com/Orbis-Institute-Slovakia-

117669901618727/?__cft__[0]=AZUJXAQd5angLnt

WL7Ha2yCCHhkapueWhj2U97NHXvqnGXE2rcUj

Eccnn6xgsmxh_cCff1k6Q09Tq9zKHbN-

XdlRxWb9XGBaWs6F2PDu3Z27yozDMm8o6WNZ

r4rKtG7E-

ubrpz7Gt1KPKSOk4IGMhcFB&__tn__=kC%2CP-R 

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1603/1635413
http://www.orbisinstitute.sk/
https://www.facebook.com/Orbis-Institute-Slovakia-117669901618727/?__cft__%5b0%5d=AZUJXAQd5angLntWL7Ha2yCCHhkapueWhj2U97NHXvqnGXE2rcUjEccnn6xgsmxh_cCff1k6Q09Tq9zKHbN-XdlRxWb9XGBaWs6F2PDu3Z27yozDMm8o6WNZr4rKtG7E-ubrpz7Gt1KPKSOk4IGMhcFB&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/Orbis-Institute-Slovakia-117669901618727/?__cft__%5b0%5d=AZUJXAQd5angLntWL7Ha2yCCHhkapueWhj2U97NHXvqnGXE2rcUjEccnn6xgsmxh_cCff1k6Q09Tq9zKHbN-XdlRxWb9XGBaWs6F2PDu3Z27yozDMm8o6WNZr4rKtG7E-ubrpz7Gt1KPKSOk4IGMhcFB&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/Orbis-Institute-Slovakia-117669901618727/?__cft__%5b0%5d=AZUJXAQd5angLntWL7Ha2yCCHhkapueWhj2U97NHXvqnGXE2rcUjEccnn6xgsmxh_cCff1k6Q09Tq9zKHbN-XdlRxWb9XGBaWs6F2PDu3Z27yozDMm8o6WNZr4rKtG7E-ubrpz7Gt1KPKSOk4IGMhcFB&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/Orbis-Institute-Slovakia-117669901618727/?__cft__%5b0%5d=AZUJXAQd5angLntWL7Ha2yCCHhkapueWhj2U97NHXvqnGXE2rcUjEccnn6xgsmxh_cCff1k6Q09Tq9zKHbN-XdlRxWb9XGBaWs6F2PDu3Z27yozDMm8o6WNZr4rKtG7E-ubrpz7Gt1KPKSOk4IGMhcFB&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/Orbis-Institute-Slovakia-117669901618727/?__cft__%5b0%5d=AZUJXAQd5angLntWL7Ha2yCCHhkapueWhj2U97NHXvqnGXE2rcUjEccnn6xgsmxh_cCff1k6Q09Tq9zKHbN-XdlRxWb9XGBaWs6F2PDu3Z27yozDMm8o6WNZr4rKtG7E-ubrpz7Gt1KPKSOk4IGMhcFB&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/Orbis-Institute-Slovakia-117669901618727/?__cft__%5b0%5d=AZUJXAQd5angLntWL7Ha2yCCHhkapueWhj2U97NHXvqnGXE2rcUjEccnn6xgsmxh_cCff1k6Q09Tq9zKHbN-XdlRxWb9XGBaWs6F2PDu3Z27yozDMm8o6WNZr4rKtG7E-ubrpz7Gt1KPKSOk4IGMhcFB&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/Orbis-Institute-Slovakia-117669901618727/?__cft__%5b0%5d=AZUJXAQd5angLntWL7Ha2yCCHhkapueWhj2U97NHXvqnGXE2rcUjEccnn6xgsmxh_cCff1k6Q09Tq9zKHbN-XdlRxWb9XGBaWs6F2PDu3Z27yozDMm8o6WNZr4rKtG7E-ubrpz7Gt1KPKSOk4IGMhcFB&__tn__=kC%2CP-R
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A život ide ďalej (skutočný príbeh),  kniha priateľ 

človeka to bolo heslo, ktoré nás skôr narodených viedlo, ale aj 

vedie celý  život. V knihách sa dočítame veľa nového, 

zaujímavého.... Kniha nám prezradí niekedy aj čitateľa. 

Záložky v knihách, alebo zabudnuté opisy či príbehy.  Tento 

príbeh som našla v učebnici po žiakovi  

 

 

ešte na SZŠ Staromestská,  ktorý  mám schovaný už 

niekoľko rokov, je to rukopis, možno ho niekto spozná 

a nájde ho v tejto podobe. Ja som sa rozhodla prepísať ho 

podľa rukopisu, ktorý som našla a podeliť sa s čitateľmi 

Kyslíka o jeho obsah, ktorý mňa osobne veľmi dojal, pretože 

takýchto príbehov je veľa no len málo 

z nich sa dostane na stránky kníh alebo časopisov. 

Eva Zemanovičová 

 

Oľga bola naša spolužiačka, mali sme ju veľmi radi lebo bola 

ku každému dobrá a nevideli sme na nej nič zlé. V prvom 

ročníku začala chodiť s Petrom. Bol to dobrý chlapec a mal 

Oľgu rád. Bola radosť pozrieť na taký pár, lebo mali radi 

jeden druhého. V ich láske neexistovala žiadna prekážka. Bol 

to skutočný, ľudský cit a málokto bol taký, že by im nebol 

v kútiku duše závidel. Mali pochopenie pre druhého. Jedného 

dňa prišla Oľga na schôdzku a mala opuchnutú ruku. Vôbec 

tomu nevenovala pozornosť, ale on si to hneď všimol. Zhodli 

sa na tom, že sa niekde udrela. A potom sa dlho rozprávali 

a snívali svoj sen. O svojej čistej láske, túlali sa po lese, úplne 

zabudli na svoje starosti. Keď prišla domov ukázala ruku 

mame. Tá sa na ňu pozrela a spýtala sa: „ Udrela si sa 

niekde?“ a ona povedala: „Nepamätám si. Zajtra pôjdem 

k lekárovi.“ Keď neskôr Oľga prechádzala okolo izby kde 

spia jej rodičia, počula ako sa rozprávajú. Keď šla naspäť, 

počula matku plakať. Pribehla k nej pobozkala ju a spýtala sa 

prečo plače. Ona ju pohladkala po vlasoch a povedala: „Nič 

Olinôčka moja, nič choď si ľahnúť, zajtra pôjdeme 

k lekárovi.“ Oľga rozmýšľala, prečo jej matka povedala 

Olinôčka. Tak ju volala keď bola malá. Rozhodla sa, že povie 

Pertovi akých má dobrých rodičov. Akí sú dobrí keď sa o ňu 

tak boja. Ráno išli k lekárovi. Najprv vošla matka. Zatiaľ sa 

Oľga prechádzala po nemocničnej chodbe a začala si 

uvedomovať, aký je život krásny a ľudia sú dobrí. Spomenula 

si na báseň, v ktorej sa opisuje ľudská dobrota. Z jej 

rozjímania ju prebral  hlas sestričky. Vošla za ňou, sadla si na 

stoličku a uvidela ako matka plače, lebo jej lekár povedal, že 

trpí chorobou, ktorá sa da ťažko liečiť. Preto musí zostať 

v nemocnici. Veď sa jej nič vážneho nestalo, myslela si. Oľga 

ešte netušila, že má rakovinu kostí, ako jej otec a starý otec. 

Nechápala to, že dnešný moderný svet ešte nevynašiel liek, 

ktorý by dal zbohom rakovine. Netušila, že ona mladá bude 

musieť zomrieť, hoci ešte nič nezažila, hoci nepoznala ako 

chutí slasť života. Nemohla tušiť, lebo jej to nik nepovedal. 

Peter za ňou chodil do nemocnice a presviedčal ju, že 

vyzdravie, že si ju vezme za ženu, že budú mať dve deti 

chlapčeka a dievčatko. Že ešte uvidí ako rozkvitajú stromy, 

aby dali nové plody. Hovoril jej všetko, hoci tomu sám 

neveril. Darmo sa presviedčal, že Oľga vyzdravie, čoraz 

bližšie cítil studené kroky smrti, ale nevzdával sa nádeje. Ani 

ona neverila, že bude žiť! Aj odfotografovať sa dala a so 

smiechom si hovorila: “Nik nezbadá, že si skoro zomrela, 

naozaj nik, veď pozri ako si sa chcela vysmiať smrti do očí. 

Poď nebojíme sa Ťa, aj tak budem žiť! Musím veď ešte  nie 

som stará, ja musí,, musím žiť! Ale zároveň si dala šiť šaty  

do hrobu. Biele svadobné, aj tie keď jej šili, rozprávala so 

smiechom: „Uvidíte, že ešte v nich budem stáť pred oltárom“. 

Ale v poslednom čase sa jej stav zhoršoval. Úplne ju opustili 

sily. Keby nemala pri sebe denno-denne Petra, asi by s toho 

očakávania smrti zošalela. Ale on jej pomáhal prechádzať cez 

tieto útrapy, on so svojimi slovami ju preniesol cez priepasť 

smrti. Oľga sa cítila obzvlášť zle. Nevládala vstať, len rukou 

pohla, a keď ju zdvihla, ako keby hovorila: Pokým túto ruku 

zdvihnem, dovtedy ešte žijem!“ Keď uvidela Petra plakala 

nad svojim údelom. Raz k nej prišiel Peter a povedal:!Oľga 

chceš sa stať mojou snúbenkou?“ Ona nevládala povedať 

ÁNO a on jej mlčky natiahol obrúčku na prst. Sedel pri nej 

a rozprával ako sa vylieči. Ona sa naňho tíško pozerala 

a chcela mu niečo povedať. Zrazu tíško zastenala a zavrela 

oči. Zúfalý Peter nevedel čo má robiť, tak zavolal lekára. 

Kým prišiel bola celá šialená od bolesti. Pichol jej injekciu od 

bolesti a povedal: „Neboj sa uzdravieš“. Oľga otvorila oči, 

pozrela na neho a povedala: „ Pán doktor, ja viem , že 

zomriem, zavolajte mi Petra !!!! Peter pristúpi k nej a podal jej 

ruku. Nedokázal potlačiť slzy. Plakal nad tým, že svet necíti 

jej bolesť. Oľga si medzi tým stiahla obrúčku a podávala mu 

ju zo slovami: „ Keď, zomriem, daj ju dievčaťu, ktoré budeš 

mať tak rád ako mňa. Si ešte mladý, musíš žiť !!!“ Obrúčka sa 

skotúľala na zem  a on plakal“ „ Bez teba Oľga sa mi nechce 

žiť. Nikdy si nenájdem iné dievča, ako Teba. Teba mi nik 

nenahradí“. Ona sa na neho pozrela pohľadom, ktorý hovoril. 

„Ale nájdeš , si ešte mladý!“ 

Pristúpil k nej lekár. Jej telom zalomila bolesť: „Pán doktor, ja 

viem, že zomriem!“ To boli jej posledné slová. Peter si 

uvedomil, že už nikdy nebude počuť svoje meno z jej úst. 

Nad mŕtvou sa skláňali dve postavy. Peter a Oľgina matka. 

Oľga odišla a mňa poverila ťažkou úlohou. Napísať list na 
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rozlúčku!: Milá Oľga. Ešte nedávno si bola s nami a dnes už 

sa s nami nerozprávaš, nepovieš ako si ľúbila život. Teba 

zastihla mrazivá sila smrti a Tvoje telo nad ňou kleslo. Tvojou 

vôľou prepichnuté srdce prestalo biť.  Stuhnutá ležíš, nič 

nepovieš. Aj Peter sa prišiel rozlúčiť. On ti bol stálou útechou. 

S ním sa snívala ružové sny lásky“. 

 Bol utorok. K truhle prišla celá trieda. Zvony zvonili a všetci 

boli ticho. Len keď chlapci obložili Oľgu karafiátmi 

a dievčatá tulipánmi, Oľgina matka vypukla v plač: „ Olinka 

moja, pozri sa, kvety Ti priniesli, ktoré si mala tak rada. Aj 

Peter ti priniesol kyticu. Vstaň, pôjdeš s ním. Prečo už nič 

nepovieš, ako je na svete dobre ... Potom matka klesla na 

kolená a trpko plakala. Olinka vstaň, nenič ma! 

Ani nedopovedala, lebo klesla na zem. 

Potom prišiel ešte jeden spolužiak 

priniesol kyticu. Tú už Olinkina 

matka nevidela a nikdy neuvidí. 

A život ide ďalej ... 

 

 

...Som krutý, nežný ale som  - 

život. Plačeš ? ale v slze je sila 

a tak chod a ži !!! ...  

Neznámy autor 

 

 

  ----------------------- 

Vianočná mágia 

Kúzlo Vianoc  je cítiť na každom kroku. Je ho cítiť, keď sa v 

nedeľu v kostole spievajú vianočné koledy a keď sa v 

peci pečú perníky. Vianočné svetielka sa trblietajú 

a známe vône prinášajú príjemné spomienky 

na prázdniny z detstva. Nadšení drobci so 

širokými úsmevmi otvárajú darčeky a sú 

šťastní. Na chvíľu sa zdá, že na 

problémy a starosti sa zabudlo. Stres 

každodenného života je preč. Život 

je dobrý. 

Pokiaľ nie ste zdravotná sestra . 

Katka vchádza na posolené 

zasnežené parkovisko pri 

nemocnici. Premýšľa, bojuje  s 

trpkými myšlienkami a chýba jej 

vianočná nálada. Na teplomere 

je  -10, na zľadovatených cestách 

ani malom personálnom 

obsadení nie je nič veselé . Každý 

rok je to rovnaká rutina. Katka 

dobrovoľne pracuje na 12-

hodinovú zmenu na Štedrý deň. Bez 

chuti jedáva šunku a vločkovú 

zemiakovú kašu v oddychovej 

miestnosti so svojimi kolegyňami. 

Pacientom spieva vianočné koledy 

s nacvičeným výrazom radosti a šťastia, ktorý jej 

však nevidieť v očiach. Bude sa smiať. Bude 

povzbudzovať. Bude prísna, zdvorilá, pevná, trpezlivá, 

starostlivá a súcitná. Môžu prosiť,  usmievať sa aj plakať, ale 

nevzdá sa. Vynaloží maximálne úsilie a zachráni životy 

nielen svojim pacientom, ale aj životy ostatných . 

Ani tento rok to nie je inak. Katka prichádza na svoje 

oddelenie včas, pripravená na obvyklú zmenu, bez 

adekvátneho personálu. „Katka! Nemáš  nič lepšie na práci, 

ako stráviť Vianoce tu?“ snaží sa kolegyňa a priateľka Evka 

odľahčiť náladu na oddelení intenzívnej starostlivosti . „Ach, 

vieš, že tohto miesta a  plno usmiatych tvárí nemám nikdy 

dosť,“ odpovedá Katka snažiac sa o radostný výraz na tvári. 

Zoberie si svoje potreby na ošetrovanie a začne svoju zmenu 

s úsmevom  a s takou dovolenkovou náladou, ako len dokáže. 

Mnoho ľudí nevie, že Katka dobrovoľne pracuje počas 

sviatkov preto, lebo byť sama doma jej pripomína bolestivé 

spomienky na minulosť. Starostlivosť o druhých na Vianoce 

jej môže aspoň dať pocit, že je užitočná a potrebná. 

Katkina zmena začína ako každá iná. Lieky , starostlivosť o 

rany a iné povinnosti medzi tým. Nie je toho  tak veľa, veď sú 

sviatky. Žiadne konzultácie a málo personálu. Jej pacienti sú 

príjemní , rodiny prichádzajú na návštevu  k svojim blízkym. 

Evka ju už informovala, že pre návštevy sú k dispozícii 

sušienky a jablkový mušt . Katka si dala záležať, aby rozdala 

dobroty hosťujúcim rodinám. 

Katka  sa stará o všetkých svojich pacientov, no hlavne o pani 

Oľgu. Sľúbila rodine, že sa o ňu postará, keďže rodina bude 

mimo mesta, išli lyžovať. Katka  zostala verná svojmu sľubu 

a stará sa o to,  aby mala pani Oľga všetko, čo potrebuje. 

Katka sa pri nej  často zastavuje, aby sa uistila, že je milá 

dáma v poriadku. Pani Oľga vo veku 92 rokov 

zažila všetko. Bola múdra, milá a 

trpezlivá. Katka si priala, aby mohla 

byť takou ženou, akou bola pani 

Oľga. Teraz, keď na Štedrý deň 

sedela pri jej lôžku, 

porozprávala jej o svojich 

trápeniach a problémoch 

v súkromí aj v práci, o 

tom, ako by si priala, 

aby opäť mohla zažiť 

čaro Vianoc, ktoré 

všetci tak milujú. A to 

bol ten moment, keď  

pani Oľga zmenila 

Katkino  vnímanie 

samej seba. Úžasná, 

múdra pani Oľga 

povedala: „Prečo, 

Katka! Skutočná mágia 

je ukrytá v srdci takých, 

ako ste vy, ktorí tak 

obetavo slúžia iným nielen 

na Vianoce, ale po celý rok. 

Váš súcit a schopnosť 

bezpodmienečne milovať je zvláštny 

dar.“ Po rozhovore s pani Oľgou sa 
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nálada Katky výrazne zlepšila. Teraz sa zemiaková kaša 

nezdala byť taká nechutná a vianočné koledy sa spievali s 

väčšou radosťou. 

Na ceste domov po 12-hodinovej zmene sa Katka na Štedrý 

deň prvýkrát usmievala. Našla vianočné čaro ukryté v sebe 

samej. Možno ľudia prichádzajú do našich životov z 

nejakého dôvodu. Aj  tí, o ktorých sa staráme 

v nemocniciach. Naši pacienti nás učia rovnako veľa ako my, 

sestry, ich. Zostaňme veselé, rozdávajme úsmev, pochopenie, 

lásku a majme súcit.  

Veselé Vianoce!  

EK 

Vianočné tradície na Slovensku 
Blížia sa najkrajšie sviatky v roku, preto som 

pripravila krátky článok o vianočných 

tradíciách. V článku nájdete aj zdravšie recepty 

na typické vianočné zákusky, aby ste aj počas 

Vianoc mysleli na vaše zdravie.  

Tieto najväčšie a najkrajšie kresťanské 

sviatky v roku sa oslavujú v mnohých 

krajinách po celom svete. Vianoce sú spojené 

s rozmanitými ľudovými zvykmi a tradíciami. 

Aké sú Vianoce na Slovensku?  

Slovensko je krásna krajina a v každom jeho kúte sa 

Vianoce oslavujú inak. 

 

Advent 
Na Slovensku sa na Vianoce pripravujeme až štyri týždne. 

Toto obdobie sa nazýva advent. Práve v tomto období 

chodíme častejšie do kostola, kupujeme alebo pripravujeme 

darčeky pre našich najbližších. Taktiež zdobíme svoje 

príbytky vianočnými dekoráciami alebo ozdobami.   

Štedrý deň - 24. december 
V tento deň sa na Slovensku začínajú oslavovať Vianoce. Na 

Štedrý deň sa zvykne dodržiavať pôst, ktorý končí presne o 

polnoci. Najväčším sviatkom Vianoc je však 1. sviatok 

vianočný, ktorý oslavujeme 25. decembra. Pripomíname si 

Kristovo narodenie. Medovníčky a iné vianočné pečivo už 

máme napečené niekoľko dní dopredu. Jedlá, ktoré sa 

podávajú sa líšia podľa zvykov a tradícií v rôznych regiónoch 

Slovenska. 

 

Západné Slovensko 
Čo sa týka vianočných koláčikov, okrem klasických 

lineckých koláčikov, medovníkov, medvedích labiek a 

vanilkových rožkov, sú tu veľmi obľúbené záviny plnené 

makom, mletými orechmi alebo tvarohom. Populárny je 

v tejto oblasti aj štedrák – kysnutý koláč s viacerými náplňami 

(tvarohom, lekvárom, makom a orechmi) 

 

Štedrá večera 
Zvyky: Zo zvykov sa v niektorých rodinách zachovala rybia 

šupinka odložená v peňaženke (symbol hojnosti) alebo 

rozkrojenie jabĺčka počas štedrej večere (ak bolo vo vnútri 

zdravé, zdravím bude po celý rok rodina požehnaná). U nás si 

ešte dávame aj medový krížik na čelo.  

Jedlo: Na úvod nesmú chýbať oblátky, ktoré sa jedia 

s medom a cesnakom (tradičný zvyk, vďaka ktorému by 

mala rodina ostať zdravá a silná po celý rok). V niektorých 

oblastiach sa stretnete aj s tzv. opekancami. Ide o sladké 

pečivo, ktoré je  podobné dukátovým buchtičkám. Opekance 

zvyknú byť zaliate mliekom a posypané makom a cukrom.    

Ako polievka sa podáva kapustnica s údeným mäsom a 

hubami, hubová polievka alebo rybacia polievka halászle. 

Niekde sa podáva aj šošovicová polievka na kyslo.  

Ryba  Najčastejšie sa podáva kapor alebo filé. Tieto ryby sa 

vyprážajú alebo sa pripravujú na masle. Neodmysliteľnou a 

najdôležitejšou prílohou, bez ktorej si Vianoce nevieme 

predstaviť je majonézový zemiakový šalát. Podáva 

sa aj jeho verzia bez majonézy v sladkokyslom 

náleve. 

 
 

Stredné Slovensko 
Táto časť Slovenska je tiež veľmi bohatá 

na vianočné zvyky a tradície. V každej 

oblasti sa oslavujú Vianoce inak. Poďme 

si priblížiť tie najznámejšie a 

najzaužívanejšie zvyky a jedlá. 

Štedrá večera 
Zvyky: Vo veľa rodinách sa stále dodržiava zvyk 

jedného taniera navyše pre náhodného hosťa alebo 

tuláka. Niektorí si zas dávajú pod obrus peniaz na 

zabezpečenie bohatstva a cesnak na stôl ako symbol 

zdravia pre všetkých členov rodiny.   

Polievka: Tradičnou polievkou na strednom Slovensku je 

kapustnica. Rovnako ako na iných miestach Slovenska, 

pripravuje sa na mnoho spôsobov. Známa je napríklad 

s hubami (v okolí Liptova), rybacia kapustnica (hlavne v 

okolí Žiliny) alebo hríbová či slivková polievka (oblasť 

okolo Rimavskej Soboty). Na Orave je 

obľúbená kapustnica s hubami, údenou rybou a so 

smotanou, na ktorú sa pridáva aj opražená cibuľka.  

Niektorí ju podávajú  aj so zemiakovou kašou.  

Ryba: Podáva sa vyprážaná (najčastejšie kapor alebo 

pstruh) s klasickým zemiakovým majonézovým 

šalátom. V okolí Martina sa ešte podáva aj pečená hus 

alebo kačka. V okolí Rimavskej Soboty sa zas robieva 

tzv. “slávnostný trojboj” – z kapusty, klobásy a 

jaterničiek.  Samozrejme, nesmú chýbať sladké makové 

opekance.  

 

Východné Slovensko 
Na východnom Slovensku pred Vianocami dodržiavajú 

pôstny advent, počas ktorého by sa všetci mali vzdať 

akejkoľvek zábavy, vyhýbať sa ťažkým jedlám a venovať sa 

hlavne modlitbe a príprave na príchod malého Ježiška. Aj na 

Štedrý deň je až do večere prísny pôst. 

Štedrá večera: 

Zvyky: Vianočný stromček zvyknú ozdobovať až v tento 

deň. Pred štedrou večerou sa tiež spoločne modlia a 

https://www.pohodo.sk/vianocne
https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/61810/overene-recepty-na-vianocne-kolaciky-z-redakcie-sdetmicom/
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ďakujú za celý rok. Tanierik na stole je pre chýbajúceho 

člena rodiny alebo pre toho, kto v tomto roku v rodine 

zomrel. Potom nasleduje oblátka s medom a cesnakom, v 

niektorých lokalitách chlieb s medom a cesnakom. Nesmú 

na stole chýbať jablká a orechy, ktoré sú symbolom 

zdravia a hojnosti.  Pred  večerou sa všetci rodinní 

príslušníci umyjú vo vode, do ktorej bola hodená minca, 

aby boli zdraví a bohatí. Dievčatám sa urobia krížiky z 

medu na čelo, aby boli dobré a aby ich chlapci ľúbili.   

Vianočná polievka je opäť kapustová – s hubami a 

klobásou, ďalej hubová nakyslo alebo s ryžou, v okolí 

Starej Ľubovne aj hrachová, fazuľová či šošovicová. Na 

Zemplíne  nesmie v niektorých rodinách k polievke 

chýbať tradičný biely zemplínsky koláč – je nasladko, ale 

podáva sa k slaným jedlám. 

Jedlá sú tu tiež veľmi rozmanité.  Jedávajú sa pirohy 

plnené zemiakmi, tvarohom či bryndzou, vyprážaná ryba 

a zemiakový šalát. Nesmieme zabudnúť aj na makové 

opekance.  

 

Zdravé vianočné pečenie... 
Vianoce sú obdobím, kedy sa vyhýbame fyzickým 

aktivitám. Preferujeme radšej oddych doma v teple so 

svojimi blízkymi. Nesledujeme všetky  kalórie a zloženia 

pokrmov. Sme radi, že sme všetci spolu. Ale aby sme sa 

po sviatkoch nebáli postaviť na váhu, pozbierala som 

niekoľko vianočných receptov, ktoré sú chutné, 

jednoduché, zdravé a predovšetkým obsahujú vyvážený 

pomer živín a sú biologicky a energeticky plnohodnotné.  

Zdravý zemiakový šalát 

Je to vlastne odľahčený, no zato výborný diétny 

zemiakový šalát. Každý si ho môže upraviť podľa 

vlastných chutí, a to pridaním obľúbených surovín a 

upravením množstva uvedených surovín. Tento recept je 

diétny najmä vďaka tomu, že klasickú majonézu nahradí 

diétnejší grécky jogurt, ktorý je prirodzene krémový 

a bohatý na bielkoviny.  

Ingrediencie 

 2 kg zemiakov, 10 ks kyslých uhoriek, soľ                                                                 

 2 PL horčice 

 500 g zaváraného hrášku, 

mrkvy a kukurice 

 300 g bieleho 

gréckeho jogurtu  

 3 vajcia, 1 cibuľa  

 

Postup 
1. Zemiaky si uvaríme vo vode v šupke (zhruba 30 minút). 

2. Vajcia uvaríme natvrdo. 

3. Cibuľu si zľahka opražíme na panvici.                                                                                                                                   

4. Keď sú zemiaky uvarené, necháme ich vychladnúť a 

následne ich ošúpeme. 

5. Pokrájame ich nadrobno a dáme do väčšieho hrnca. 

6. Pridáme nakrájané vajíčka natvrdo, uhorky, cibuľu, 

zaváraný hrášok, mrkvu a kukuricu (bez vody) a 

zamiešame. 

7. Následne do šalátu pridáme grécky jogurt, lyžicu horčice 

soľ a korenie. 

8. Poriadne zamiešame a ochutnáme. 

9. Ak treba, dosolíme, dokoreníme alebo pridáme ešte 

horčicu. 

Zdravé vanilkové rožky 

Ingrediencie: 

 1,5 šálky špaldovej múky 

 3/4 šálky mletých vlašských orechov 

 4 PL medu 

 4 PL kokosového oleja 

 2 ČL citrónovej šťavy 

 1 vanilkový lusk 

Postup prípravy 
1. Orechy a múku spolu premiešame, pridávame postupne 

med, kokosový olej, citrónovú šťavu a vanilkový lusk. 

Vanilkový lusk je potrebné opatrne pozdĺžne prekrojiť a 

vnútro vybrať nožíkom. Toto vnútro neskôr použijeme. 

2. Vymiesené a niekoľko hodín odstáte cesto tvarujeme do 

rožtekov. Najlepšie je mať vopred zakúpené formičky v 

tvare rožtekov, zjednoduší to prácu s tvarovaním. 

3. Pripravené rožteky pečieme v samotných formičkách 

alebo len tak na plechu.  

4. Rožky sa pečú asi 10 minút pri 185 stupňoch.  

5. Keď sú do chrumkava upečené, obaľujeme ich v 

práškovom trstinovom cukre s extraktom z vanilky. 

 

Eszter Érseková , III. AV/MAS 

---------------------------------------------------------------------- 

Veľké ďakujem patrí spoločnosti VH Cosmetics, s.r.o. 

za dezinfekčné gély na ruky, ktoré nám poskytla na 

zvládnutie situácie. Gély na ruky budú používať žiaci aj 

učitelia našej školy, aby zabránili šíreniu vírusu 

spôsobujúceho Covid-19. My zdravotníci a budúci 

zdravotníci sme zodpovední za ochranu seba, svojich 

kolegov, spolužiakov a aj pacientov. Naše správne 

hygienické návyky sú predpokladom zlepšenia 

epidemickej situácie, ktorá sa Slovensku vznikla 

a predpokladom správneho vykonávania našej profesie. 

Všetky produkty spoločnosti si môžete pozrieť na  
www.vhcosmetics.sk                             RR 

 

http://www.vhcosmetics.sk/?fbclid=IwAR0ND_EL4V1CEs9HEFoRS5gcqgcLUH2-l4M3Afc9xfn6B2y3HeZ7Pdbfm6Q
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Turistický krúžok  
(cieľ - spoznať svoje najbližšie okolie,  

aj vzdialenejšie, zblíženie s prírodou...) 
 

 

Túra „z Rače na Biely kríž“  

 
V sobotu 04. 12. 2021 sme sa my  priaznivci zimnej turistiky/učitelia 

a žiaci SZŠ/ vybrali na túru na Biely kríž. Pridala sa k nám aj pani 

riaditeľka školy Janka Gabaľová so svojou fenkou Eli. Stretli sme sa 

na zastávke električky na Detvianskej ulici v Rači a asi hodinu sme 

stúpali do kopca smerom k horárni na Bielom kríži. Cesta bola 

príjemná, viedla lesom, ktorý ešte stále voňal hubami a svieži vzduch 

popri potoku nám pomohol zabudnúť na ruch veľkomesta. Tempo 

nám určovala samozrejme Ela /čistokrvná Haski/,ktorá si cestu 

užívala naplno. V horárni sme sa osviežili teplým čajom, či kávičkou 

– niektorí si dali aj Hot-dog a iní aj vlastné koláče, ktoré chutia vonku 

akosi lepšie. Na lúke pri horárni bola príjemná atmosféra ako vždy 

cez víkend, keď sa tu stretávajú peší turisti, vášniví cyklisti, ale aj 

rodiny s deťmi. Veríme, že nabudúce sa pridáte aj vy ostatní. 

Tešíme sa na vás !  

Vedúca turistického krúžku: p. Renáta Puškárová a p. Mária 

Suchánková 

Biely Kríž /502 m.n.m./ je označenie lokality a historického objektu 

horárne, v Malých Karpatoch v katastrálnom území Svätého Jura. Je 

križovatkou turistických chodníkov, obľúbeným miestom na oddych 

a orientačným bodom pre horských turistov a cyklistov. Nachádza sa 

tu prícestný kríž.                                                PhDr. Renáta Puškárová 

 

 

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A9_Karpaty
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4t%C3%BD_Jur
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... MODERNIZÁCIA ŠKOLY APRÍL  -   DECEMBER 2021 ...             

... pokračovanie  v roku 2022 ... 

 

... skompletizované  boli 

priestory pre študijné odbory 

asistent výživy a  masér .... 

 

... jednotlivé triedy boli 

dovybavované žiackymi 

stolmi a stoličkami, 

dataprojektormi, plátnami  

na videoprojekciu, 

interaktívnymi tabuľami ... 

... aj slovenský jazyk sa dá 

učiť zážitkovo; aktivity 

učiteliek zatraktívnili 

prípravu na maturitný 

predmet Slovenský jazyk 

a literatúra .... 

 

... blok školy B1 – triedy,  

kabinety boli kabelážované  

a  pripojený internet ... 

 

... rekonštrukčné práce vrátane 

maliarskych prác a montáž 

zobrazovacej techniky 

dotvorili interiér tried, ktoré 

mali do súčasnosti klasický 

charakter ... 

... aktivovaná bola 

krúžková  a projektová 

činnosť... 

... zakúpili sa 

germicídne žiariče, 

stojany na dezinfekciu 

a terminál na meranie 

teploty ... 

... zakúpené boli pomôcky  

pre výuku ošetrovateľstva,  

prvej pomoci, zdravotnej 

záchrannej služby, športovú  

a krúžkovú činnosť ... 

 

... učitelia budú mať k dispozícii: 

notebooky - 40 kusov, 

4 multifunkčné zariadenia ... 

 ... rekonštrukcia 

interiéru zborovne 

a riaditeľstva ... 
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TERMÍNY MATURITNEJ SKÚŠKY   
  
EXTERNÁ ČASŤ A PÍSOMNÁ FORMA INTERNET ČASTI MATURITNEJ 

SKÚŠKY 
(EČ a PFIČ MS) 

15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra 
16. marec 2022 (streda) – anglický  jazyk a nemecký jazyk 

 5356 M zdravotnícky asistent  - denná forma štúdia IV. A ZA, IV. B ZA 

 Ďalšie informácie nájdete na:  

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2021-2022  

  

PRAKTICKÁ  ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY (PČOZ MS) 
5356 M zdravotnícky asistent – denná forma štúdia 

IV. A ZA        18. - 19. máj 2022  streda – štvrtok 
IV. B ZA        20. a 23. máj 2022  piatok a pondelok 

5361 N praktická sestra – večerná forma štúdia 
II. A PS 2r.    16. - 17. máj 2022  pondelok – utorok 
II. B PS 2r.    19. máj 2022 štvrtok 

5315 N zdravotnícky záchranár – večerná forma štúdia 
III. ZZ       16. - 17. máj 2022  pondelok – utorok 

 

ÚSTNA ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY   

(ÚFIČ MS – SJL, AJ/NJ TČOZ MS)  30. máj – 03. jún 2022 
5356 M zdravotnícky asistent – denná forma štúdia 

IV. A ZA        ÚFIČ MS – SJL, AJ/NJ , TČOZ MS 
IV. B ZA        ÚFIČ MS – SJL, AJ/NJ , TČOZ MS 

 5361 N praktická sestra – večerná forma štúdia 
II. A PS 2r.    TČOZ MS 
II. B PS 2r.    TČOZ MS 

 5315 N zdravotnícky záchranár – večerná forma štúdia 
III. ZZ       TČOZ MS 

 

Ukončovanie štúdia  

v školskom roku 

 2021 /2022 

Záverečná skúška 

učebný odbor SANITÁR 

 

PÍSOMNÁ ČASŤ záverečnej skúšky: 

20. jún 2022 

 

PRAKTICKÁ ČASŤ  a ÚSTNA ČASŤ 

záverečnej skúšky: 21. – 22. jún 2022 

 

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2021-2022
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Krajina pokrytá snehom, srdcia naplnené nehou, 
vôňa všade vôkol nás, oznamuje vianočný čas. 

Nech Vás ním sprevádza radosť a dobrá nálada, 
jasné iskry v každom oku a veľa zdravia v novom roku. 

 
čitateľom školského časopisu Kyslík úprimne  

želá manažment školy  

a redakčná rada školského časopisu Kyslík
 

 

 

  
 

 

 

 

 
Milí čitatelia,  

toto číslo pre Vám pripravili žiaci a učitelia našej školy pod vedením redakčnej rady.  

 


